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et ingang van het jaar 1957 zal de heer Uitewaal niet langer als redac-
1 ' I tenr van ons tijdschrift optreden. In dit inleidend woord tot het 
nieuwe jaar wil ik van de leegte getuigen, die ik voel door het ontbreken 
van deze naam als de leider van ons orgaan. Met de opbouw van Succulenta 
na de oorlog is de persoon Uitewaal ten nauwste verbonden geweest en 
slechts zijn herhaald, zeer dringend verzoek, om van zijn functie als redac
teur ontheven te worden, heeft het bestuur genoopt dit heengaan te aan
vaarden. Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd. Gelukkig blijft onze 
vriend Uitewaal als medewerker aan de redactie verbonden.

Als redacteur zal nu optreden de heer H. van der Velde, die gedurende 
de jaren, dat ons tijdschrift bij de firma Govers wordt gedrukt, nauw met 
de heer Uitewaal samenwerkte, zodat wij menen het jaar 1957 met ver
trouwen te kunnen ingaan.

Het besluit van de algemene vergadering om naast het tijdschrift een 
bijblad uit te geven zal in 1957 in uitvoering komen. Na rijp beraad werd 
besloten om maandelijks het officiële orgaan uit te geven met minder blad
zijden dan het vroegere tweemaandelijkse tijdschrift, maar nu aangevuld 
met het bijblad, waarin o.a. kunnen worden opgenomen de convocaties van 
afdelingsvergaderingen en de korte verslagen daarvan. Voorts zal in het 
bijblad regelmatig een verslag verschijnen van belangrijke artikelen uit de 
buitenlandse vakbladen. Enige medewerkers zijn hiervoor verkregen.

Wij doen voorts een beroep op onze leden in België en Nederland 
om hun bijdragen voor het blad in te zenden. Het is de bedoeling dat het 
maandelijks verschijnen in 1957 als een proef wordt beschouwd. Slechts 
met ons aller medewerking zal dit ideaal, waarnaar wij reeds lang streefden, 
verwezenlijkt kunnen worden.

Met de vaste overtuiging, dat wij hierin zullen slagen, wens ik U allen 
een gelukkig en voorspoedig 1957 toe, waarin wij ook gaarne de zuster
verenigingen en de vele vrienden in het buitenland willen betrekken.

A happy and prosperous New Year !
Une bonne année!
Ein glückliches neues Jahr !
Deseamos un próspero y feliz Ano Nuevo!

A. F. H. BUINING,
Voorzitter.
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Van de redactie
rr~l oen de heer A. J. A. Uitewaal, kort na de bevrijding het initiatief nam 

1 voor de wederverschijning van Succulenta, zal hij wel niet gedacht 
hebben dat zijn werk met zulk een groot succes bekroond zou worden. In 
1947 begon hij zijn taak als redacteur officieel, en nu, na 10 jaren, heeft hij 
zich door drukke werkzaamheden genoodzaakt gezien, de zorg voor het 
maandblad aan anderen over te dragen.

Wij, dat zijn alle cactusliefhebbers, zijn hem grote dank verschuldigd 
voor de eminente wijze waarop hij zich van zijn taak gekweten heeft. Tal
loos waren zijn goed gedocumenteerde artikelen over de geslachten Aloë, 
Gasteria en Haworthia, zijn specialiteit. Later schreef deze „vetplanten
specialist” boeiende en interessante artikelen over cactussen onder de 
naam A. Fancier. U zult nu wel begrepen hebben, dat deze gefingeerde 
naam aan de heer Uitewaal toebehoorde. Ook buitenlandse cactusbladen 
wisten zijn werk naar waarde te schatten en zijn artikelen vonden ook daar 
een goed onthaal.

Het boek „Cactussen en Vetplanten” is een bewijs van zijn gedegen 
kennis van deze plantengroep. Als fotograaf, de meeste illustraties in Suc
culenta werden door hem vervaardigd, verdiende hij aller bewondering en 
waardering.

Ik beschouw het als een groot voorrecht vele jaren met hem samenge
werkt te hebben. Een samenwerking die er toe heeft bijgedragen dat Suc
culenta uitgegroeid is tot een der meest toonaangevende bladen op het 
gebied van cactussen en andere vetplanten. Veel heb ik van hem geleerd, 
want op ons terrein kende hij geen geheimen. Klaar en duidelijk waren 
zijn uiteenzettingen. Het besluit, zijn redacteurschap neer te leggen, moe
ten we, hoe spijtig dit voor ons ook is, aanvaarden.

Gelukkig is de heer Uitewaal niet voor onze liefhebberij verloren, van 
tijd tot tijd zullen we op een bijdrage mogen rekenen.

Beste A. J. A. U., ik geloof de tolk van alle Succulentaleden te zijn 
wanneer ik je hierbij hartelijk bedank voor het vele, dat je voor Succulenta 
hebt gedaan.

*  *
*

Mijn taak als „nieuwe” redacteur is zwaar, doch met de hulp van, 
naar wij hopen vele leden, zullen wij trachten Succulenta op hetzelfde peil 
te houden. Helpt dus mede, zendt uw ervaringen op Succulentengebied 
— liefst met een goede foto er bij — aan de redactie. Ik geloof vast en zeker, 
dat de plm. 1300 leden van Succulenta wel in staat zijn voldoende kopij 
bij elkaar te brengen om ons maandblad te vullen.

Dus nogmaals: ik reken op uw gewaardeerde hulp!

H. VAN DER VELDE.



SUCCULENTA 3

Lobivia's en hun cultuur
door P. HELLEMANS

edert het importeren van vele soorten van het genus Lobivia, door
O  Backeberg en wijlen Fric behoren deze planten in West- en Midden- 
Europa naast Rebutia’s tot een der meest gekweekte, zo niet de meest 
gekweekte soort der Cactaceae. En met recht, niet alleen treft men hierbij 
planten aan met een prachtige bedoorning en munten ze uit door hun 
bloeiwilligheid, maar vooral de grote mooie bloemen, dikwijls in verschil
lende kleurnuances, zijn fascinerend.

Ik heb vele liefhebbers horen beweren, dat de habitus van deze plan
ten weinig aantrekkelijks biedt, de oorzaak is dan wel dat deze amateurs 
niet de geschikte standplaats voor hun planten hebben. Inderdaad, wil men 
succes hebben met het kweken van Lobivia’s dan behoort de belichting 
100% te zijn, volle zon, zeer dicht bij het glas en liefst in tablet of volle 
grond. Hoofdzaak is, wil men een mooie bedoorning: een sterke belichting, 
heeft men die niet, dan zal men, de beste bedoelingen en goede zorgen 
ten spijt, geen volledig succes kunnen boeken.

Zo ontving ik verleden najaar van een buitenlands liefhebber een plant 
onder de benaming van Lobivia drijveriana var. aurantiaca, tussen haakjes: 
dit bleek een misverstand te zijn. aangezien voornoemde plant, in het 
Backebergse systeem tot de Famatimensisgroep behoort en een knolwortel 
behoorde te bezitten zoals alle planten van deze groep; zij heeft boven
dien een oranje bloem met een purperen keel. Voor zover ik deze plant kon 
determineren, behoorde zij tot de groep der Hertrichianen wegens het ont
breken van knolwortels.

Welnu, deze plant was bij ontvangst weinig aantrekkelijk, bolvormig, 
donkergroene epidermis (opperhuid), een spaarzame bedoorning van circa 
5 mm voor de randdorens en 9 mm voor de middendoren, de areolen ver 
van elkaar, hetgeen scheen te wijzen op een kwistig gebruik van stikstof.

Ik gaf deze plant in het voorjaar een plaatsje onder plat glas in de 
volle zon. Op het einde van het groeiseizoen gaf het meten van de dorens 
de volgende cijfers: 10 a 12 mm voor de randdorens en 35 a 40 mm voor 
de middendoren. Na enige jaren kamerkultuur, kuituur in een eenzijdige 
serre, pas ik nu alleen bakkultuur toe, want ik heb ondervonden, dat men 
Lobivia’s het beste kan kweken in een bak, zo dicht mogelijk tegen het glas, 
daar de zonnestralen het intensiefst zijn juist onder het glas. Naarmate men 
zijn planten verder van het glas verwijdert, des te slechtere resultaten zal 
men bekomen. Als voorbeeld: februari-zaailingen van Lobivia nigrostoma 
geënt op 2-jarige Harrisia jusbertii-zaailingen hadden einde september 6 cm 
onder het glas: 40 mm diameter, 35 mm hoogte en 15 mm lengte van mid
dendoren, terwijl even oude zaailingen op 40 cm afstand van het glas een 
diameter hadden van 30 mm, een hoogte van 30 mm, en de middendoren 
een lengte van 10 mm.

Zoals ik hierboven reeds schreef, plaatst men deze planten liefst in de 
volle grond, de wortels worden dan niet belemmerd in hun ontwikkeling en 
kunnen zodoende het nodige vocht leveren voor de verdamping van het 
plantenlichaam. Voor verbrandingsgevaar hoeft men niet te vrezen. Ik 
besloot als proet op een zeer warme zomerdag mijn bak gesloten te hou-
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den, de temperatuur steeg tot 67 gr. Celsius, ik hield evenwel de bak 
gesloten, ’s Avonds, na deze planten onderzocht te hebben, was alleen de 
epidermis op de schedelbasis gerimpeld, de volgende morgen echter con
stateerde ik dat dit weer verdwenen was en de planten hun natuurlijk 
aanzien herkregen hadden. De oorzaak van het verkleuren van de opper
huid wijst volgens mij op een wortelgestel, hetwelk niet voor 100% in orde

L o b iv ia  n igrostom a foto: Kreuzinger

is; het verbranden komt alleen voor bij planten die men zonder overgang 
van een donkere standplaats in de volle zon plaatst.

Om terug te komen op de vorming der dorens is van veel belang de 
watergift en niet de bemesting, zoals sommigen beweren. Ik heb gecon
stateerd, dat bij een cultuur in volle zon de bemesting geen invloed heeft 
op de bedoorning, wel zal men bemerken, dat de areolen verder van elkaar 
verschijnen, zodat men de indruk heeft, dat de bedoorning minder goed is. 
Na diverse proeven en waarnemingen is het mij duidelijk geworden, dat de
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dorens niet alleen de functie hebben om de plant te beschermen tegen felle 
zonnestralen, doch ook om de plant bij een droogteperiode het nodige vocht 
te verschaffen. Indien men dus zijn planten rijkelijk begiet en schermt zoals 
de meeste liefhebbers hun planten beschermen door het kalken van hun 
glas, of het gebruik van matglas, behoeven de dorens de hierboven opge-

L ob iv ia  backebergii

somde functies niet te verrichten, met als resultaat een minder lange en 
stevige bedoorning.

Bemerkt men dat de planten goed aan de groei zijn, dan laat men hier 
en daar wat onkruid groeien en geeft men alleen water indien men ziet 
dat het onkruid verdroogt. Intussen kunnen de cactuswortels wel het nodige 
vocht uit de grond opzuigen. Verder heb ik geconstateerd dat Lobivia’s de 
voorkeur geven aan totaal verteerde aarde. Gebruikt men zeer poreuze 
aarde dan zullen ze een minder natuurlijk aanzien bekomen. Zware aarde 
geeft dikke sappige planten met een dikke korte bedoorning, terwijl in 
zandige aarde slankere plantenlichamen gevormd worden met een langere, 
doch dunnere bedoorning. Het is raadzaam Lobivia’s met knolwortels geen 
ongebluste kalk, straatmest of pluimveemest te geven, daar dit schurft aan 
de knollen te weeg brengt, ook is het noodzakelijk de aarde te ontsmetten 
door het toedienen van bodeminsecticiden, dit ter bestrijding van ritnaal- 
den enz. Men bedenke, dat goed ontwikkelde, gezonde wortels de voor
naamste factoren zijn voor de goede groei van de plant.

Liefhebbers, die aangewezen zijn op kamerkultuur, raden we aan zich 
alleen geënte planten aan te schaffen en achter hun planten spiegels te 
plaatsen die enkele cm boven hun planten uitsteken, vele van de nadelige 
gevolgen door een eenzijdige belichting zullen hierdoor wegvallen, omdat 
deze spiegels het licht reflecteren.

Sommige liefhebbers ondervinden wel eens moeilijkheden met het 
zaaien van Lobivia’s. Het is aanbevelenswaardig de zaaitesten of potjes



SUCCULENTA

kletsnat te houden, ofwel de traagkiemende zaden vooraf 48 uur in water 
met een temperatuur van 25 a 30 gr. Celsius te weken. Tenslotte noe
men we voor beginnelingen enkele aanbevelingswaardige Lobivia’s.

Lob. allegraiana heeft prachtige bloedrode bloemen; Lob. hertrichiana 
is zeer rijkbloeiend met rode bloemen; verder alle Lobivia’s behorende tot 
de groep der Hertrichianea, ze zijn gemakkelijk te kweken en rijkbloeiend.

Onder de Boliviensisgroep treft men ook mooie planten aan zoals Lob. 
boliviensis, Lob. higginsiana, Lob. varians, Lob. hermaniana en Lob. wal- 
terspielii met zijn mooie radvormige karmijnrode bloemen, en, in tegenstel
ling met de overige planten van deze groep, een vlakrond lichaam. 
Prachtig zijn ook de Haageanae zoals Lob. chrysacantha, Lob. haageana en 
variëteiten. Tenslotte, volgens mij wel de mooiste groep van het genus, n.1. 
de Famatimenses, de zaden van deze groep kiemen gemakkelijk. Lobivia 
famatimensis en var. bieden vooral een grote verscheidenheid van bloem- 
kleuren, zuiver geel, citroengeel, vleeskleurig, oranje, rood, wit, enz., enz.

Tot besluit ben ik van mening dat dit geslacht, hetwelk zeer moeilijk 
te omgrenzen schijnt te zijn, ondanks zijn vele variabele soorten en 
nomenclatuurverwarring, het kweken overwaard is.

De vlam blijft branden

Het op de juiste manier verwarmen van de kas in de wintermaanden kost 
de liefhebber vaak zorg en moeite. Het is telkenjare weer een proberen, 
uitzoeken en ondervinden wat het beste is. Na jaren met electrische verwar- 

mingskabels, zowel boven de planten als door de aardlaag van het tablet, 
de vorst bestreden te hebben, ben ik tenslotte overgegaan tot het systeem 
Bommeljé, dus tot petroleumverwarming. Het resultaat was meer dan be
vredigend, de kosten zijn gering en de verwarming is goed. Toch waren een 
paar dingen minder aangenaam. De harde wind zocht meermalen een toe
vlucht in de uitlaatpijp, het gevolg was dat de vergasser zo’n sterke wind 
niet kon verwerken en uitdoofde. Bovendien laat de petroleumverwarming 
een onaangename reuk na, die lang in de kas blijft hangen.

Ik schafte mij een ijzeren vat aan, plaatste het op de bodem van de 
kas, plm. 2 cm van de grond, anders krijgt de vergasser geen voldoende 
luchttoevoer, en maakte er een deurtje in om de vergasser er in te plaatsen 
en bij te vullen. In de bodem van het omgekeerde vat zette ik de buis die 
via de kas naar buiten loopt. Het kan stormen zo hard het wil, maar mijn 
vergasser blijft branden. Daar de vergasser helemaal ingebouwd is, gaan 
alle dampen door de buizen naar buiten. De verbindingen van de buizen 
heb ik omwikkeld met wat reepjes plasticband, waardoor eventueel lekken 
van condenswater uit de buizen voorkomen wordt en ook de afvoerlucht 
geen kans krijgt in de kas te komen.

Wanneer er te weinig trek ontstaat, zodat de buizen niet warm genoeg 
worden, moet de buis die uit de kas steekt, worden verlengd, want hoe 
hoger de „uitlaat”, des te meer trek. Denk er om, dat het reservoir van de 
vergasser plm. 4 liter petroleum moet kunnen bevatten. Als het reservoir 
te klein is, moet men te vaak bijvullen, vergeet men dit, dan kan dat ver
zuim een catastrofe ten gevolge hebben.

J. VAN BUUREN.
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Bloeiende succulenten 
in de winter

door J. C. V A N  K E P P E L

In h et voo rjaa r, bij h et on tw aken  van  de n atuu r 
w o rd t de in de w in te r  slu im eren de b e la n g ste llin g  

voor de su ccu len ten verzam elin g  bij de lie fh eb b e r 
ook g e w e k t en hij h a a lt z ijn  p lanten  u it hun w in 
te rv e rb lijf  te  voorschijn . H et aan tal lie fh eb b ers, dat 
o v e r een  goed v erw arm d e  kas besch ikt, is n aar v e r 
houding van  h et to ta a l aan ta l lie fh eb b ers, v o o ra l in 
de grote  steden, k le in . A ls  de p lan ten  na de w in te r  
een  lich tere  en w a rm e re  stan dplaats h eb ben  g e k re 
gen, w o rd en  zij, zo nodig, v erp ot; zij kom en  dan 
aan de gro e i en h et hoogtepun t van  h et p lan ten leven  
w o rd t b e re ik t a ls ze gaan  bloeien . In h e t n aja ar 
m oeten  onze p lan ten  vrij droog gehouden  w orden, 
en a ls h et in de zo m e rve rb lijfp la a ts  w e e r te koud 
w ordt, w o rd en  ze w e e r v o o r de w in te r  opgeborgen  
en daarm ede is de k rin glo op  gesloten.

In de w in te r kan  m en zich  ijv e r ig  op de lite ra 
tu urstudie  to eleggen  w a t w e n se lijk  en h e e l n uttig  
is. M en kan  de k rin g v e rg a d e rin g e n  bezo ek en  en 
con tacten  leggen  of onderhouden m et and ere l ie f 
hebbers, m aar v e e l v erd e r  dan p raten  o v e r w a t 
ons in teresseert, kom t m en m eestal n iet. N een, als 
m en n iet a lleen  „v e rza m e la a r” van  du re im portp lan - 
ten  of v e e la l slech t groeien d e zeldzaam heden  is, 
doch w e rk e lijk  „ lie fh e b b e r” , dan zo ek t m en n aar 
w egen  om ook gedu ren de de w in term aan d en  van  
zijn  p lanten  te  kunn en  gen ieten . D ie  m o gelijk h eid  
is er, m its m en die p lan ten  w e e t te k ie zen  d ie  ook 
in de som bere w in term aan d en  en in h et v ro e ge  v o o r
jaar, als h et bu iten  nog gu u r en kou d is, ons door 
een rijk e  b lo e i k u nn en  bekoren.

A ls  eerste  in deze rij w il ik  de lid cactu s Zygo- 
cactus truncatus (H aw.) K . Sch., noem en. P ra ch tig e  
rijk b loe ien d e  exem p laren  kan  m en a an tre ffen  om 
streek s K erstm is tot einde feb ru a ri, a l n aar gelan g 
zij in een  w a rm ere  of k ou d ere  om gevin g  in b lo ei 
gekom en  zijn. O p m e rk elijk  is het, dat m en de lid 
cactus d ik w ijls  a an tre ft bij m ensen die geen  sp e
c ifie k e  cactu slie fh eb b ers zijn , te rw ijl  m en bij de 
„ech te ”  cactu slie fh eb b ers v e e la l te v erg e efs  n aar deze 
p lan t zoekt. D at p lan ten liefh eb bers, w ie r  b e la n g 
ste llin g  m eer a lgem een  gerich t is, deze p lan t m et 
succes in de h u iskam er k u nn en  k w e k e n , is w e l een 
b ew ijs  dat de cu ltu u r van  deze p lan t v rij een vou dig 
is. H o ew el h et m o gelijk  is de lid cactu s ook bij c u l
tu u r in hu is ied er ja a r  w e e r in b lo e i te k rijg en , is 
h et goed de p lan t ’s zom ers op een  h a lf b esch ad uw d e 
p laats bu iten  te zetten. In october kan  m en de p lant 
in huis op een  lich te  p laats zetten . A a n v a n k e lijk  
houden w ij de p lan t droog, v o o r een  rustperiode, 
en v erw ijd e re n  de n iet vo lgro e id e  leden, d aar deze 
toch geen  bloem  geven . Na verloo p  van  tijd, a fh a n 
k e lijk  v an  de stan dplaats en van  de tem p eratu ur, 
begin n en  zich  op de v o lgro e id e  leden  kn op p en  te 
o n tw ik k ele n  en dan m oeten  w ij w e e r  w a te r  geven.

A lo ë  variegata

Stapelia  variegata

Faucaria tigrina
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Kalanchoe tomentosa

Echeveria derenbergii

Cotyledon undulata

Het is noodzakelijk de plant rustig te laten staan 
en te zorgen, dat ze niet gedraaid wordt, daar de 
knoppen dan afvallen. Heeft men een nevelspuit, 
dan kan men daarmee deze planten regelmatig 
bevochtigen, liefst in de ochtenduren, zodat zij des 
avonds weer droog zijn. De knoppen, als zij wat 
groter zijn, niet nat spuiten anders is de kans groot, 
dat zij vooral bij een lage temperatuur, gaan rotten. 
Ook na de bloei in het voorjaar laten wij deze plant 
een korte rustperiode doormaken^ waarna men, zo 
nodig  ̂ verpot.

Het grondmengsel moet vooral luchtig en door
latend zijn omdat de Zygocactus van nature een 
epiphyt is. Het verdient aanbeveling wat veen
mos (sphagnum) door het grondmengsel te mengen.

Ook het geslacht Rhipsalis telt enkele soorten 
die in de winter bloeien en beter in de kamer dan 
in een droge koude kas gekweekt kunnen wor
den. Reden te meer voor de liefhebber met beperkte 
ruimte om zulke planten in de collectie op te 
nemen. Rhipsalis houlletiana (Lem.), is een van de 
meest geschikte soorten. Zij behoort tot de reeks 
der Phyllorhipsalis wegens haar uiterlijke overeen
komst met het geslacht Phyllocactus (Epiphyllum). 
De cultuur komt in grote lijnen overeen met die 
van Zygocactus, omdat ze evenals deze een epiphyt 
is. Men kweekt dit geslacht het beste het gehele 
jaar door binnen, liefst op een plaats waar zij niet 
door de felle zon beschenen wordt. Het grondmeng
sel moet luchtig en goed gedraineerd zijn. Het 
regelmatig bevochtigen met een bloemenspuit is ook 
hier vooral in de zomermaanden aan te bevelen. 
Omstreeks half october verschijnen de knopjes die 
later gevolgd worden door de geelachtig witte bloe
men, welke twee cm groot worden, deze bevinden 
zich aan het uiteinde der nerven welke in de boch
tig getande, sierlijk overhangende „bladeren” voor
komen; zij openen zich omstreeks Kerstmis, reden 
waarom zij in Duitsland de naam „Weihnachts- 
blüher” ontving.

De tweede soort, welke wij met succes in huis 
in bloei krijgen, is Rh. pachyptera. Deze plant werd 
enige jaren geleden door een relatie beschreven als 
een „Phyllocactus met een groot aantal witte 
bloempjes, die midden in de winter bloeit.” Nieuws
gierig naar wat dit zijn kon, vroeg ik mij een stek 
te sturen, zodat ik thans de gelukkige bezitter van 
een gezonde en goed bloeiende plant ben. Inderdaad 
lijkt deze soort veel op een Phyllocactus al worden 
de leden, althans van mijn plant, slechts 10 a 12 cm 
lang en ongeveer 6 cm breed. Gewoonlijk zijn zij 
plat, maar dit jaar heeft zich ook een driekantig 
lid gevormd zoals wij die ook wel bij Phyllocactus 
ackermannii aantreffen. De fraaie, dieprode kleur 
van de stengelleden maken deze plant, ook in niet 
bloeiende toestand, tot een sieraad in de kamer.

Euphorbia splendens Boj. ex Hook, of Christus- 
doorn, behorend tot de familie der Euphorbiaceae, 
zal op een gunstige, dat is een zonnige, warme stand
plaats vaak midden in de winter bloeien. Het is 
slechts een schijnbloem die wij zien, de twee rode 
schutbladeren, welke de onbetekenende bloem om
geven, vormen het aantrekkelijke van deze plant.
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De cultuur is eenvoudig^ al moeten we rekening 
houden met het feit, dat de minimumtemperatuur 
in de winter voor deze plant hoger moet zijn dan 
voor de meeste andere succulenten. Zonder zichtbare 
aanleiding kan deze Euphorbia soms een groot deel 
van haar bladeren laten vallen. De plant gaat dan 
een rustperiode in, welke niet tegen te houden is 
door meer water te geven, geef dus niet meer water 
dan strikt noodzakelijk is. Als er nieuwe bladeren 
verschijnen, dan geven we geleidelijk weer meer 
water. Een lichte, liefst zonnige en warme stand
plaats is nodig om een goede groei en vele bloemen 
te verkrijgen.

Onder de Crassulaceae treft men verschillende 
winterbloeiers aan en ik w il deze rij openen met 
een soort, welke ik bij succulentenliefhebbers in 
mijn omgeving nog nooit aangetroffen heb, n.1. 
Sedum bellum Rose, ook wel bekend als Sedum 
„Dondo” of „Witte berg” . De kleine, witte bloemen, 
waartegen de rode helmknopjes zo mooi afsteken, 
verschijnen in januari zo overdadig, dat de naam 
„witte berg” zeker niet overdreven is. Als men deze 
plant voor de bloei vrij warm houdt, waardoor de 
bloemstengels wat rekken, kan men van deze soort 
prachtige hangplanten kweken. Sedum bellum kan, 
zowel van bladstek als uit zaad, gekweekt worden. 
Deze plant heeft haar rusttijd in de zomer, de sten
gels zijn dan gedrongen en de gehele plant is mooi 
wit berijpt. Men denkt dan eerder met een ultra- 
succulente Crassula te doen te hebben dan met een 
Sedum. In het najaar begint de plant te groeien om 
in januari-februari haar volle wasdom en bloei te 
bereiken. Na de bloei snijdt men de plant weer kort 
af en men kan dan de blaadjes van de bloemstengels 
gebruiken om de plant vegetatief te vermenigvul
digen.

Sedum compressum Rose is een gaffelvormig 
(dichotoom) vertakte plant met een losse rozet van 
bladeren aan de uiteinden der stengels. Ze bloeit 
met goudgele bloemen in bijschermen. Omstreeks 
half februari komt deze soort in bloei, evenals Sedum 
palmeri S. Wats, welke met oranje-gele bloemen 
bloeit. Oppervlakkig gezien lijken deze twee soor
ten op elkaar, waardoor zij nogal eens met elkaar 
verward worden. Sedum palmeri wordt echter veel 
langer, zodat men deze plant öf als hangplant 
moet kweken, öf in het najaar stekken om een 
gedrongen plant te behouden. Deze stekken kunnen 
dicht op elkaar in een pot gezet worden, zij bloeien 
in het voorjaar normaal door. De beide soorten 
zijn door Berger ondergebracht in het ondergeslacht 
Dendrosedum (Berger), waartoe ook de algemeen 
gekweekte Sedum prealtum D.C. behoort.

Het geslacht Crassula telt onder haar soorten 
ook enkele winterbloeiers, waarvan Crassula lactea 
Soland. een der meest aanbevelenswaardige soorten 
is. De bloei van deze plant kan bevorderd worden 
door haar ’s zomers buiten op een licht beschaduwde 
plaats te zetten. Liefst kweken we haar in vlakke 
potten, in een niet al te humusrijk grondmengsel. 
De stengels groeien liggend, waarbij de toppen zich 
omhoog buigen, de bladeren zijn vrij groot en langs 
de randen bezet met witte stippels. Laat men de

Caralluma hesperidum

Pelargonium tetragonum

Haworthia attenuata
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Lithops pseudotruncateüa

Oscularia deltoides

' .

Euphorbia splendens

plant rustig doorgroeien, dan gaan de stengels sier
lijk over de pot heen hangen. Vanaf december tot 
maart bloeit deze plant bij een goede behandeling 
met enigszins geurende witte bloemen, welke in een 
schermvormige pluim verenigd zijn. De plant kan 
gemakkelijk door stek vermeerderd worden, en 
indien men vroeg stekt, kunnen de jonge planten 
reeds het eerste jaar bloeien.

Crass. dregeana draagt maandenlang haar rode 
bloemschermen, ook in de winter, zodat we deze 
grijsbehaarde, met papillen bezette plant zeker niet 
in onze collectie zouden willen missen. Stekt men 
van deze plant een bloemscheut, dan zal deze vrij 
spoedig knop maken, zodat men vrijwel het gehele 
jaar door een Crassula dregeana in bloei kan heb
ben.

Crassula multicava Lem., is een vrij slap groei
ende plant, maar een, die toch wel genoeg sier- 
waarde heeft om door de liefhebber gekweekt te 
worden. Het beste kan men in het najaar een aan
tal kopstekken bij elkaar in een pot, dicht onder 
het glas zetten; de bladeren krijgen dan een fraaie 
rode kleur, waarbij de fijne stippels waarmede dit 
blad dicht bezet is, mooi afsteken. Midden in de 
winter verschijnen in de oksels van de bloeipluim 
jonge plantjes, welke weer voor vermeerdering van 
de plant zorgen. Kweekt men enkele van deze plant
jes zonnig en droog, dan krijgt men prachtige plant
jes om de oude plant te vervangen.

Crassula schmidtii Rgl. is een tot ongeveer 10 
cm hoog wordend rijkbloeiend plantje met rode 
bloempjes in bijschermen. Zonnig gekweekt krijgt 
het gehele plantje een fraaie rode kleur, zodat het 
ook in niet bloeiende toestand een sieraad is. De 
cultuur is vrij gemakkelijk. Men neemt na de bloei 
stekken, welke onderaan de plant ontspruiten en 
pot deze op, hetzij afzonderlijk, hetzij een aantal 
bij elkaar in een vlakke schaal. Om gedrongen plan
ten te krijgen is het aan te bevelen ’s zomers de 
planten buiten te zetten op een zonnige plaats. Een 
variëteit met witte bloemen, welke nog niet zo 
algemeen voorkomt, is Crassula schmidtii var. alba 
Boom.

Crassula sodalis Schoeni, is een plantje, dat 
slechts enkele centimeters hoog wordt en een zoden- 
vormende groeiwijze heeft. De witte bloempjes ver
schijnen in februari in kleine tuiltjes op ragfijne 
bloemstengels. De cultuur levert geen moeilijkheden 
op, het plantje neemt iedere grondsoort voor lief 
en breidt zich snel uit. Het is opmerkelijk, dat men 
dit plantje zo weinig in de handel aantreft.

Crassula corymbulosa Link en haar variëteit 
cordata Schoeni., zijn typische planten die, indien 
ze na de bloei zijn af gesneden, in de zomer een korte 
gedrongen rozet vormen, waarvan de driehoekige of 
min of meer hartvormige bladeren elkaar in vier 
enigszins gedraaide rijen dakpansgewijs bedekken. 
De plant is dan slechts enkele centimeters hoog, 
maar in de nazomer begint de plant snel door te 
schieten, de bladeren worden naar de top steeds 
kleiner en omstreeks oktober beginnen de knopjes 
te verschijnen. De bloempjes zijn wit en vormen
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met elkaar een langgerekt bij scherm, dat geruime 
tijd door blijft bloeien.

Crassula rosularis Haw. heeft een geheel andere 
groeiwijze. De plant vormt zittende rozetten van 
langwerpige, dunne, vooral aan de onderzijde don
kergekleurde bladeren, welke zijdelings nieuwe 
spruiten voortbrengen. Dit plantje bloeit in februari 
met schermen witte bloempjes. Van deze soort zijn 
enkele kruisingen bekend, n.1. orbicularis X rosularis 
en rosularis X falcata. Van de soort zelf zijn ver
schillende variëteiten in cultuur.

Crassula brevifolia Harvey vormt een mooi ver
takt, rechtop groeiend struikje met „klompvormige”, 
stengelomvattende blaadjes die bij droge en zonnige 
cultuur mooi rood gerand zijn. Dit plantje is nogal 
broos, dus voorzichtig behandelen- De rosé bloeme
tjes vormen een korte tuil aan het uiteinde der 
bloeibare stengeltjes (afb. en beschr. Succulenta 
1953, bladzijde 90).

Cras. rupestris Thbg. is ook een winterbloeier, 
welke niet algemeen voorkomt. Men moet Crassula 
rupestris niet verwarren met Cr. perforata Thbg, 
daar laatstgenoemde nogal eens ten onrechte onder 
de eerste naam voorkomt.

Van de Crassula’s wil ik nu overgaan tot het 
geslacht Echeveria, waartoe ook enkele winter- 
bloeiers behoren o.a. Echeveria carnicolor (Bak.) 
Morren, welke mooie blauwgrijze rozetten vormt. 
De bloemen, die meestal in januari verschijnen 
zijn oranjerood gekleurd en vormen een min of 
meer aarvormige tros. Deze soort verlangt een 
humusrijk grondmengsel, dus liefst veel bladaarde. 
Ze kan ook als hangplant gekweekt worden door 
haar voor en tijdens de bloei warm te plaatsen.

Echeveria derenbergii J. A. Purpus, met haar 
mooie, wit berijpte rozetjes en bij goede cultuur 
roodgerande blaadjes, is de moeite waard om hier 
genoemd te worden. Zij bloeit in februari-maart 
met mooie roodachtig gele bloemen in trosjes van 
1-5 bij elkaar op een gemeenschappelijke bloem
stengel.

Echeveria acutifolia Lindl. is een vrij veel voor
komende winterbloeier met roodachtige, meest spit
se bladeren welke in een rozet geplaatst zijn. Door 
het afvallen der bladeren vormt deze soort later 
een stam; men kan, om een gedrongen plant te be
houden, de kop na de bloei telkens weer stekken. 
De roodachtig gele bloemen vormen een compacte 
tros, waardoor deze soort zich onderscheidt van 
Echeveria gibbiflora var. metallica (Lem.) Bak., 
welke een rijk vertakte bloeiwijze vormt. Deze soort 
bloeit ook in de winter, maar komt niet zo algemeen 
voor als eerstgenoemde.

Tenslotte wil ik nog noemen de bekende Aloë 
variegata L., de z.g. patrijsveer- of tijgeraloë, welke 
namen zij dankt aan de mooi gevlekte tekening der 
bladeren. Ze bloeit midden in de winter maar is 
vrij lastig in cultuur, zodat men deze plant niet 
bepaald algemeen aantreft. Zij verdraagt geen felle

Aloë mitriformis

Crassula argentea (portulacea) 
in bloei

Euphorbia grandicornis.
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Sem pervivum  arachnoideum

Pleiospilos bolusii
F oto ’s: A. J .  A. Uitewaal.

zon, zodat men niet moet vergeten daar rekening 
mee te houden. Verder houdt ze van een droge 
lucht, zodat ze beter geschikt is voor de kamer dan 
voor de kas. ’s Zomers matig en ’s winters weinig 
water geven is een eerste vereiste, wil men niet 
telkens met een plant zonder wortels komen te zit
ten. Eenmaal is het mij gelukt een plant, die ik 
zonder wortels gekregen had, tot 35 cm hoogte op 
te kweken. Toen bleek de plant evenwel halverwege 
rot te zijn terwijl ze ijverig stek begon te maken, 
maar van mijn plant was niet veel over. De kop 
heb ik weer gestekt. Onder de naam A. variegata  
wordt veelal aangeboden A. ausana, iets dat wij op 
de tentoonstelling „Cactus” in Den Haag, nog con
stateerden. Deze groeit veel gemakkelijker, de bla
deren staan in rozetten gerangschikt, en niet drie- 
rijig zoals bij A. variegata. De buisvormige bloe
men zijn vleeskleurig.

Hoewel deze opsomming van in de winter 
bloeiende succulenten allerminst op volledigheid kan 
bogen, wil ik het hierbij laten; mogelijk komen wij 
later op dit onderwerp nog eens terug. In ieder 
geval meen ik voldoende aangetoond te hebben, dat 
er planten genoeg zijn om ook in het barre jaarge
tijde ten volle van bloeiende succulenten te kunnen 
genieten.

Succulenten in de kamer

V eel van onze leden moeten hun planten kweken in de huiskamer. Zij 
klagen dan over deze of gene plant, die niet wil bloeien. Kunnen cac

tussen wel gekweekt worden, zoals het hoort in de huiskamer ? Ja, dat kan 
best, maar dan moet men zijn keuze in een bepaalde richting leiden. Zij 
die dus enkel en uitsluitend in de huiskamer de planten kunnen kweken, 
zou ik het volgende willen zeggen: alvorens planten te kopen, leer eerst uw 
huis kennen en ga na welke planten u met succes zult kunnen kweken. 
Tracht bijv. geen Opuntia’s te kweken in een kamer waar weinig licht 
komt. We weten nu al welhaast allemaal, dat onze cactussen en vetplanten 
niet kunnen leven zonder zon en dat ze dus veel licht nodig hebben. 
Leden, die een tuin hebben en een platte bak inplaats van een serre, zullen 
uiteraard ook geen Cereus kunnen kweken. Er is in ieder geval keus ge
noeg, men kan zelfs in de huiskamer een verzameling aanleggen, die kan 
wedijveren met de beste kasverzameling en men kan zelfs specialiseren. 
Denk maar eens even aan de Phyllocactussen, Rhipsalissen en Epiphyllums, 
deze planten vragen een weinig schaduw en kunnen derhalve in de huis
kamer uitstekend gekweekt worden. Indien u liefhebber is van de andere 
vetplanten, is er ook keus genoeg, we denken maar even aan Gasteria, 
Haworthia en Aloë. Ook deze planten vragen geen volle zon, wel zoveel 
mogelijk licht en frisse lucht. Water geven is een andere zaak, het gaat 
niet aan te zeggen: zoveel maal per week. Laat ons liever zeggen: als de 
aarde droog is moeten we water geven, beter nog, in de zomer mag de 
aarde nooit uitdrogen. De grond mag nooit nat zijn, maar ook nooit droog.



SUCCULENTA 13

De grootste vijand van onze cactussen en andere kamerplanten is het 
stof. Aan het stof sneuvelen jaarlijks een massa planten. De planten ademen 
door de huidmondjes op de bladeren, als de bladeren of de oppervlakte 
der cactussen vol stof liggen, moeten onze planten verstikken. Daarom, als 
het enigszins mogelijk is, spuit uw planten eens af, of zet ze buiten als het 
zachtjes regent.

Er wordt soms ook gevraagd of men de cactussen kunstmest moet 
geven in de kamer. Liever niet, blijf met kunstmest zolang mogelijk weg 
van cactussen. v

Men mag ook niet vergeten, dat zelfs in de serrecultuur sommige 
cactussen moeilijk in bloei komen, vergeet dus zeker niet, dat uw planten 
in de huiskamer het nog moeilijker hebben. Zelfs al staan ze vlak voor 
het raam, toch zullen sommige planten nog gebrek aan licht hebben. We 
mogen ook niet vergeten, dat er in een huiskamer nooit die broeierige lucht

E n ige g e m a k k elijk  b loeien de cactussen; bo ven  (v.l.n .r.): N otoc. su bm am m ulosus, 
R h ip sa lidopsis rosea , M am. w ild ii; onder: G ym n ocalyciu m  g ibbosu m , 

R eb u tia  k ra in zian a.
foto: Uitewaal.

kan heersen als in een kas. Cactussen kweken in een huiskamer gaat, maar 
het is een heel andere kweek dan in een serre of platte bak.

Veel vetplanten vragen nog meer licht dan onze cactussen en zijn dus 
voor de huiskamer niet geschikt. In de zomermaanden gaat het nogal, 
maar het is in de winter dat de moeilijkheden beginnen.

Er is voor elke liefhebber die nu een serre heeft, een tijd geweest, dat 
ook hij alleen planten in de huiskamer had, laten we die tijd nooit verge
ten. De liefhebber, die zijn cactussen en vetplanten goed weet te kweken 
in de huiskamer, heeft er nog meer plezier van dan diegene, die een serre 
heeft. Trouwens, elke liefhebber, die een serre heeft, zal toch altijd weer 
een paar planten mee naar de huiskamer nemen om ze daar te kweken. 
Waarom? Omdat een cactus in de „huiskamer” meer vreugde verschaft.

W . G O E M A E S
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Voor de beginners
door L. F . B IA R T

Kort na het oprichten van de kring „Cactusweelde werd door de heer 
van Boven het voorstel gedaan, dat meergevorderden zouden bijdragen 

tot het schriftelijk verspreiden van mededelingen, die de nieuwelingen 
kunnen helpen, die succulenten met succes te kweken, waartoe zij zich 
aangetrokken gevoelen en mochten zij vooreerst geen succes hebben, hun 
raad te geven en zo mogelijk de oorzaak te vinden van het mislukken van 
de kweek, waarop zij zoveel verwachtingen hadden gebouwd.

Daar schuilt juist het gevaar voor de nieuweling. Hij wenst te kweken, 
vraagt hoe hij het doen moet, meent de goede raad gevolgd te hebben en 
heeft toch geen goede resultaten. Na verloop van tijd „sterven zijn plan
ten wel niet, daar staat de bekende taaiheid van de succulenten borg voor, 
doch groeien doen ze ook niet en bloeien zeer zeker niet. Zij leiden een 
zwak en ziekelijk leven, terwijl bij anderen toch zulke mooie gezonde plan
ten te zien zijn.

Waarin heb ik gezondigd, vraagt de mistroostige beginneling zich af. 
Deze vraag en vele andere kan en moet gesteld worden in de kring zon
der de minste schroom ! Iedereen heeft nog wat te leren en niemand zal 
uw vraag belachelijk vinden of kinderachtig. Vraag in het openbaar op de 
vergadering, of richt uw vraag aan verschillende personen, vergelijk en 
trek uw conclusie en probeer verder zelf wat, want ten slotte is toch de 
ondervinding de beste leermeesteres.

Waarin heb ik gezondigd ? Hierop wil ik trachten te antwoorden, niet 
met rechtstreekse raadgeving om bepaald dit of dat te doen, neen, zulke 
raadgevingen worden meestal te letterlijk opgenomen en toegepast, wat 
meestal verkeerd uitvalt, waar het om kweken van planten gaat. Het met 
succes kweken van planten, d.w.z. levende plantaardige wezens doen ge
dijen in een voor hen vreemd milieu - uit de natuurlijke omgeving, in soms 
te enge potten, bij slechte belichting, met te veel of te weinig water, toe
gediend op verkeerde tijdstippen, enz. - hangt grotendeels af van de moeite 
en de liefde, welke aan het kweken worden gewijd. De liefhebber-kweker 
moet voelen wat hij in hoofdzaak moet doen en laten, nadat hem de theo
retische eisen van de planten zijn bekend gemaakt.

1. Kweek succulenten om ze te doen groeien en bloeien, met toewij
ding en zorg, zoals u een geliefd hondje of katje of een ander huisdier 
zoudt helpen voortleven. Kweek die planten dus niet uit snobisme of om 
aan een modegril te voldoen, want dan is er geen sprake van ware lief
hebberij en het kweken is spoedig afgelopen.

2. Koop niet alles en nog wat, dat te koop wordt aangeboden, doch 
Beperk uw keus tot die eenvoudige, en toch vaak mooie, sterke soorten 
waarvan het bewijs is geleverd, dat ze onder minder gunstige omstandig
heden toch nog goed groeien.

3. Steek voor het kiezen van uw planten en het voortkweken daarvan 
uw licht op bij iemand, die de ervaringsjaren achter de rug heeft en u wat 
kan vertellen over het aan de groei brengen en houden van succulenten. 
Doe wat aangeraden wordt en mocht het u niet altijd even goed gelukken, 
dan zult ge reeds ondervonden of aangevoeld hebben, dat ge de raadge
vingen moet aanpassen aan uw eigen geval; dat ge niet slaafs moet nadoen,
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Beginnerscollectie; bovenste rij (v.l.n.r.): Cleistocactus strausii, Stapelia varie
gata, Op. microdasys (geel), Op. cylindrica, Euph. fimbriata; middelste rij: 
Sedum pachyphyllum, Cer. peruvianus monstruosus (rotscactus), Aeonium 
haworthii, Kal. laciniata, Mes. lehmannii; onderste rij: Echeveria derenbergii, 

Lobivia hertrichiana, Mam. elongata, Echinopsis multiplex, 
Rhombophyllum rhomboideum.

foto: Uitewaal.

doch zelf wat moet proberen in het kader van de gegeven omstandigheden.
Als voorbeeld van dit aanpassen wil ik even de kwestie van de te 

bezigen grondsoort behandelen. Spreek tien verschillende liefhebbers en ook 
beroepskwekers hierover aan en ge zult verschillende zo niet tegenoverge
stelde raadgevingen in ontvangst nemen. Hoe kan dit nu ? Allen hebben 
ze blijkbaar even goede resultaten! Inderdaad en het antwoord is, dat deze 
leden hun kweekmethoden, o.m. wat de te verkiezen grondsoort betreft, 
aangepast hebben aan de voorradige middelen. Een ding staat echter rots
vast en dat moet de aspirant succulentenkweker voor altijd in zijn hoofd 
prenten: de gebezigde aarde moet fris zijn, dat wil zeggen gezond, en 
gezonde aarde kan enkel en alleen samengesteld en bekomen worden bij 
verwering in de open lucht, waar zon, regen en vorst hun gezondmakende 
verfrissende invloed gedurende minstens één jaar hebben kunnen uitoefe
nen, waartoe u ook moet medewerken door de massa enkele malen grondig 
om te woelen. Doe niet als de nieuwe liefhebber, die mij in maart vertelde 
dat hij reeds de vereiste hoeveelheid bladaarde bij de tuinier had gehaald en 
deze in een kuip veilig in de kelder had geborgen om tijdig, einde april 
begin mei, bij gunstig weer tot het verpotten van zijn planten over te gaan. 
Er bestond alle kans dat de bladaarde in die kelder ziek werd eer het 
mei was. Schimmel mocht de man er zeker aan verwachten, en schimmels 
zijn de grote vijanden van onze succulenten. Gezond moet dus de aarde 
zijn en voldoende doorlatend, want het merendeel van de succulenten houdt 
er niet van gedurende lange tijd doornatte potkluiten te hebben. Dit belet
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niet, dat zelfs zware klei kan worden gebruikt, mits aangepast, d.w.z., in dit 
geval goed doorlatend gemaakt door toevoeging van baksteengruis of grof 
zand. Buiten die twee factoren, gezond en doorlatend, neemt het grootste 
deel van onze succulenten, behalve die zeldzamere soorten, welke meer 
bepaalde eisen stellen, iedere grondsoort voor lief. Ik wil als voorbeeld 
aanhalen, dat ik vóór de oorlog Opuntia’s, Cereussen, Echinocactussen, 
Echinopsissen, Mesembryanthemums, Haworthia’s, Gasteria’s, enz., enz. van 
respectabele ouderdom en afmetingen gezien heb die van kleine stek of 
zaailing af werden gekweekt in gewone uit de tuin gehaalde aarde. Deze 
aarde was zandige heidegrond, echter sedert vele jaren in cultuur. In den 
beginne, toen de plantjes jong waren, werd die aarde telkenjare uit de pot
ten verwijderd en vervangen door verse uit de tuin. Op latere leeftijd ver
toefden de groter geworden planten twee tot drie jaar of langer in de gro
tere potten. De gebezigde grondsoort was niet bepaald voedzaam, door
latend was ze echter wel en bovendien fris door tijdige vervanging.

S u ccu len ten  op een  zonnige v e n ste rb a n k . L in k s de  v ee l voor h e t op m ak en  van 
sch a a ltje s  g e b ru ik te  Crassula argentea ( =  Cr. portulacea), d ie  ook a fzo n d e rlijk  
in een  p o t to t  een  p ra c h tig  s tru ik je  opgroe it. V e rd er p ro n k e n  h ie r  o.a. een  
E chinopsis, een  G aste ria , een  oude, zu ilv o rm ig  g ew o rd en  M am m illa ria  en  een  

m ooie Sch ijfcac tus: Opuntia basilaris.
foto: Uitewaal.

Om te besluiten wil ik nog één enkel punt aanhalen, namelijk het 
watergeven. Dit is vooral voor de stedelingen een moeilijk vraagstuk. Naar 
mijn ondervinding is leidingwater beslist slecht voor succulenten, en wel 
in de eerste plaats door de aanwezigheid van chloor, een chemisch bestand
deel, waar het merendeel der planten onder te lijden heeft en dat zelfs 
enkele extra gevoelige planten in korte tijd ten onder brengt.

\ In de tweede plaats is de aanwezigheid van kalkverbindingen in het 
leidingwater op de duur ook nadelig omdat de aarde in de potten neutraal 
en zelfs alkalisch wordt, waarbij de groei sterk vertraagt en zelfs volkomen 
zal ophouden, in het ergste geval gepaard met een volkomen verkwijnen 
of wegrotten van de wortels, zelfs van de hoofdwortels.

Sterk raad ik dus regenwater aan. En last but not least, neem nooit 
ijskoud water uit de regenbak, doch laat de benodigde hoeveelheid verschei
dene uren in de zon staan, blootgesteld aan de weldoende inwerking van 
de zonnestralen.
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Seizoenwerkzaam heden
oor hen, die hun succulenten in een kas kweken, is het winterseizoen

V de goede tijd om alle planten grondig te controleren. Dit is een werk 
dat ons in de loop der jaren lief is geworden. Met een zekere trots 
nemen we plant voor plant in de hand en inspecteren haar zorgvuldig. De 
onderstammen van geënte planten vertonen dikwijls spruiten, die wij met 
een scherp mes zorgvuldig zodanig verwijderen, dat de wond zo klein 
mogelijk is. Ter voorkoming van inrotten strooien we een weinig T.M.T.D. 
poeder op de wond. Dit nieuwe middel werkt onfeilbaar.

Als wij de planten in de afgelopen zomer goed behandeld hebben, dan 
zien ze er in het begin van de winter uit als ware pronkjuweeltjes. De 
prachtige, met nieuwe dorens bedekte koppen, glanzen in het najaarszon
netje. We nemen dan plant voor plant onderhanden, borstelen er met een 
kleine schuier de ongerechtigheden af en zetten haar op een nieuwe 
plaats. Het is altijd een genot om een nieuwe rangschikking te maken. Al 
heeft men tegenwoordig dikwijls de planten in de vrije grond staan, zon
der potten, het verplaatsen van vele snelgroeiende soorten is wegens plaats
gebrek op een bepaald moment wel eens noodzakelijk. Verder kan het zeer 
nuttig zijn om tot verplanting of verplaatsing over te gaan, omdat dikwijls 
blijkt, dat de grond vochtiger is dan men denkt, met de funeste gevolgen 
van dien bij vochtig en koud winterweer. Vele slachtoffers, in het voorjaar 
ontdekt, hebben te veel van vocht en koude geleden in het late najaar, 
toen ze zo heerlijk glansden met hun volgedronken lichamen van het rijke
lijk genoten zomer- en najaarsvocht.

Planten, die in te kleine potten staan, of die nodig eens nieuwe grond 
moeten hebben, kunnen we in de winter gerust verpotten. Het voordeel is 
dat men er dan de tijd voor heeft en eventuele kwalen of ziektes tijdig 
ontdekt. Men kan dit rustig met alle soorten doen, want de vroege bloeiers 
komen toch wel met hun bloemen te voorschijn. Wij geloven althans niet 
in het oude verhaal, dat voorjaarsbloeiers eerst na de bloei verpot moeten 
worden. Een succulente plant is heel iets anders dan de meeste andere 
planten. Zij beschikt over grote reserves en het tijdelijk terughouden van 
de groei bevordert meestal in hoge mate de bloei.

Rankende cactussen kunnen in de wintertijd aan nieuwe of vergrote 
stellages worden aangebonden. Indien men dit met zorg doet, ontwikkelt 
zich dikwijls na enige jaren een prachtige grote plant, die betrekkelijk wei
nig ruimte inneemt en in de komende zomer als beloning veel bloemen 
geven zal.
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Indien men de planten uit de vrije grond moet verplaatsen, dient men 
de gelegenheid aan te grijpen de grond te vervangen of de bestaande grond 
te verbeteren. Er zijn tegenwoordig prima organische meststoffen in de 
handel, die voor onze grondverbetering uitstekende diensten kunnen bewij
zen. Bovendien kunnen we wat patentkali en superfosfaat aan de grond 
toevoegen, wat de mooie groei en de bloeibaarheid zeer beslist ten goede 
komt.

Probeert het werken in de kas in de wintertijd eens. U geniet van dit 
gezellige werk en vooral ook van de planten, die in de hand altijd veel 
groter en mooier lijken dan op hun standplaats. A F  H B

Een niet-alledaagse entstam
door A L O IS  D E N G L E R

a verscheidene jaren proeven genomen te hebben met het enten van
1 ^  cactussen op een niet alledaagse entstam, wil ik u graag het een en 
ander over mijn ondervindingen op dit gebied mededelen. De gebruikte 
onderstam is namelijk de zeer bekende „rupscactus”, Chamacereus silvestrii 
(Speg.) Br. en R. Entstukken van Mammillaria elegans, Mam. celsiana, 
Hamatocactus setispinus, Ferocactus latispinas en Lobivia pentlandii wer
den met goed gevolg op twee cm hoge stammetjes van Chamacereus silves
trii geënt.

Het jaar volgend op de entoperatie werd bij het verpotten van voor
noemde planten de entstam in de aarde geplaatst, zodat enkel de geënte 
cactussen te zien waren. Bij inspectie van de wortelgestellen dezer planten 
werd met grote belangstelling na een zekere tijd vastgesteld dat het lichaam 
van de silvestrii zich volledig in het rond beworteld had, zodat het groene 
gedeelte hiervan geheel verdwenen was. Enige entstukken daarentegen 
hadden, waarschijnlijk gedwongen om de voedselopname te verhogen, zelf 
ook nog wortels gemaakt. Het is nu de vraag kan deze entstam als blij
vende onderstam dienst doen? Het is immers algemeen bekend dat deze 
plant tamelijk goed bestand is tegen koude en verrotting in de rustperiode.

Door de bekende entstam Harrisia jusbertii het bij ons niet te best doet, 
als plant op zichzelf, besloot ik, dit was in 1943, deze plant te enten op 
Chamacer. silvestrii. Het was een plezier om te zien hoe vlug zich het groei
proces van deze LIarrisia voltrok en des te groter was mijn verbazing toen 
ik na 4 jaar kon vaststellen dat de plm. 20 cm metende jusbertii een bloem
knop had gevormd. Het kwam echter niet tot een bloem want de knop ging 
verloren.

Benieuwd om de toestand van de onderstam te kennen, stelde ik vast 
dat deze een zeer krachtig wortelgestel ontwikkeld had en dat de Harrisia 
jusbertii enkel door Chamacereus silvestrii bleek te gedijen, zonder zelf 
bijwortels gevormd te hebben. In 1949 faalde een nieuwe poging van knop 
tot bloem. Mijn geduld werd echter in 1950 bekroond, want toen tooide het 
geënte exemplaar zich op 23 mei met een fraaie witte bloem, metend 22 
cm lang bij 16 cm breed. De cactus was op dat ogenblik 35 cm hoog. Laat 
mij hopen dat door deze onthullingen over enten op Chamacereus sil
vestrii meerdere leden er toe zullen aangezet worden een proef te wagen 
met deze „niet alledaagse” entstam.
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Raadgevingen voor de maand februari
Februari telt het minste aantal dagen, maar is wel de maand welke de meeste 

aandacht vraagt voor onze cactussen, zowel voor liefhebbers met een serre als voor 
hen die op kamerkultuur zijn aangewezen.

Houdt de cactussen droog, zoals in de maand januari en tracht een temperatuur 
van 8 tot 10 gr. C. te behouden. Men verwarmt uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is 
om de vorst de serre uit te houden of indien ze al te vochtig dreigt te worden. Bij 
het stijgen van de temperatuur boven de aangegeven warmtegraad geven we lucht, 
doch vermijden tocht. Zet slechts die ramen open welke hun opening hebben aan de 
tegenovergestelde kant, vanwaar de wind komt, zodat een z.g.n. drukvermindering 
in de kas ontstaat en verse lucht niet aanstonds op de planten valt, er voor zorg 
dragend dat de deur goed gesloten blijft. In een te sterk verwarmde serre gaan de 
planten te vroeg groeien en verliezen, bij gebrek aan voldoende licht, hun vorm en 
worden spichtig. Bij strenge vorst verwijderen we de tegen het glas staande planten; 
het is aan te raden de zijkanten te beschermen met kranten of karton. Plastiek is 
ook goed te gebruiken als isolatiemateriaal.

Alleen vetplanten, indien deze wat dichter bij de verwarming staan, mogen af 
en toe een kleine hoeveelheid water ontvangen, dit, om al te groot bladverlies te 
voorkomen. We schenken eveneens aandacht aan de condensatiedruppels en de 
eventuele lekken in de serre, daar deze vaak rotting veroorzaken. Treft men, niet
tegenstaande alle voorzorgmaatregelen, toch een aangetaste plant aan, dan snijden 
we, wanneer het exemplaar echter niet te ver is ingerot, dit gedeelte weg en laten 
de snijwonde drogen. Men bedenke echter dat dit drogen in deze maand niet zo vlug 
gaat en verdere rotting niet uitgesloten is. Met goed resultaat kan hier een mercuro- 
chroomoplossing gebruikt worden.

Onze Epiphyllums geven we, evenals de vetplanten, af en toe wat lauw water en 
we zetten die planten, welke knop beginnen te vormen, wat warmer dan de overige 
cactussen. Indien we, alle maatregelen ten spijt, tot de ondervinding komen, dat de 
verwarming ons in de steek gelaten heeft en de dichtst bij het glas staande planten 
licht bevroren zijn, althans voor zover men dit dadelijk constateren kan, nemen we 
de volgende maatregelen. We spuiten de licht bevroren planten of met ijskoud water, 
en bedekken ze met een natte doek en brengen ze vervolgens in een vorstvrij ver
trek. Laat de planten langzaam ontdooien. Te snel verwarmde planten, en dit 
geldt ook voor niet-succulenten, zijn onherroepelijk verloren.

Wanneer er een werkelijk zonnige dag voorkomt in deze maand, moeten we 
oppassen voor brandvlekken; dat zien we aan het roodbruin kleuren van de bovenste 
cellaag. Sommige cactussoorten zijn daar zeer gevoelig voor. Dit verschijnsel wordt 
veroorzaakt door het plotseling blootstellen aan de felle zonnestralen, welke in 
februari reeds heel wat kracht kunnen hebben. Op zulk een dag schermen we met 
een dunne papierlaag onze planten af en in het algemeen kunnen we nu wat lauw 
water over de planten verstuiven. We zorgen er echter voor dat de planten ’s avonds 
weer goed droog zijn. Zo nodig voeren we dan de verwarming wat op.

Aangezien het de volgende maand tijd wordt om aan verpotten te denken, kun
nen we nu reeds aanvangen met het gereed maken van de kultuurgrond. Vele samen
stellingen worden door de liefhebbers gebruikt, doch we geven hier een standaard
mengsel weer waarin succulenten goed gedijen en bloeien, t.w.: 4 delen goed verteerde 
en verweerde bladgrond, 1 deel klei of molshopenaarde (ook graszodenaarde is voor
treffelijk), 1 deel grof zand en 1 deel grove houtas of stukjes houtskool. Hoofd
zaak is echter een goed vochtdoorlatende grond te verkrijgen. Indien het nodig mocht 
blijken, voegen we er nog wat grof zand aan toe. In onze verzameling schenken we 
aandacht aan het ongedierte. Vooral rode spin kan zich snel ontwikkelen in droge 
lucht. Men gebruike dan ook de nodige bestrijdingsmiddelen om ze te vernietigen.

Wanneer de aardlaag in de potten een harde korst vertoont, verwijderen we deze 
voorzichtig door ze lichtjes te breken met een stukje hout en voegen we wat verse 
aarde er aan toe, vooral bij de lentebloeiers. Met het oog op de knopvorming 
mogen deze planten, waaronder Chamaecereus silvestrii, de Rebutia’s, vroeg- 
bloeiende Mammillaria’s (elegans, erythrosperma, longicoma, enz.) behoren, 
niet meer gedraaid worden. Doen we dit wel dan kan het gebeuren dat de bloem
knoppen zich niet verder ontwikkelen en afvallen. Dit trachten we dus te vermijden 
door bedoelde planten steeds in dezelfde richting naar het licht te laten staan. Het
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zou jammer zijn, de mooie bloemen verloren te laten gaan door een onjuiste behan
deling.

Wat de kamerkultuur betreft, deze onderscheidt zich vooral daardoor dat onze 
cactussen en andere vetplanten meestal te warm moeten overwinteren. We kunnen 
deze dus niet helemaal zonder water laten gedurende de wintermaanden. We geven 
echter het hoogst nodige. Beter is het, wanneer hiertoe de mogelijkheid bestaat, de 
planten op een vorstvrije en zo licht mogelijke plaats te laten overwinteren.

Vetplanten mogen we, als ze regelmatig in een verwarmde kamer staan, wat 
water geven. Zeer licht plaatsen is hier eveneens hoofdzaak, terwijl nu en dan 
bespuiten met lauw water om het stof te verwijderen de planten goed doet en de 
huidmondjes in staat stelt vrij te ademen.

A. WILBOORTS,
Diksmuidelaan 296 - Berchen - Antwerpen.

,D ie  K ak teen ”
Voor ons ligt de tweede aflevering van 

„Die Kakteen” van H. Krainz, die offi
cieel op 1 november 1956 verscheen. Zo
als bekend is wordt dit werk uitgegeven 
door de Franckh’sche Verlagshandlung 
te Stuttgart. De prijs bedraagt per kwar
taal DM 4.80.

De hoog gespannen verwachtingen zijn 
door deze uitgave volkomen bevredigd. 
De uitvoering is zeer goed verzorgd en 
de afbeeldingen van 16 cactussen zijn 
uitzonderlijk fraai en duidelijk. Alle 
soorten zijn voorzien van een literatuur
lijst, de originele diagnose, een uitvoe
rige duitse beschrijving, het land van 
herkomst, de behandeling der plant en 
eventuele opmerkingen.

Achtereenvolgens worden op deze 
wijze de volgende planten behandeld : 
Mamillopsis senilis, geïllustreerd met 
een prachtige kleuropname van een 
bloeiende plant.

Mammillaria pennispinosa, het fijne 
kleine plantje met de veerachtig be
haarde dorentjes, het komt tegenwoor
dig ook in onze verzamelingen voor, daar 
het vrij gemakkelijk uit zaad te kwe
ken is.

Mammillaria marksiana, de fraaie geel- 
bedoornde plant uit de centricirrhagroep. 
Ze groeit vrij langzaam, maar is op eigen 
wortels beslist mooier dan haar geënte 
zusters. Een aanbevelenswaardige soort.

Mammillaria hamiltonhoytea die ook 
behoort tot de centricirrhagroep, groeit 
niet snel, maar is een der fraaie nieuwe 
soorten uit deze groep. De bloemen zijn 
purperachtig. Een afwijkende vorm, be
schreven onder de naam variëteit julva- 
flora, heeft oranje bruine bloemen.

Hierna volgt een viertal Gymnocaly- 
ciums, n.1.: G. spegazzinii met de var. 
major.

G. saglionis met een fraaie detailop- 
name van deze plant en een vrij goede 
microfoto van de zaden. Backeberg stel
de voor de var. tilcarense het nieuwe ge

slacht Brachycalycium op, omdat de 
bloemen geen bloembuis zouden hebben. 
Krainz plaatst deze plant weer als ’n var. 
van saglionis en naar onze mening te
recht. Toch zouden wij gaarne zien, dat 
in het vervolg een argumentatie wordt 
vermeld.

G. anisitsii komt hier gelukkig weer 
ten tonele. De goede soort moet licht- 
tot bruingele helmknopjes hebben. De 
bastaarden in onze verzamelingen heb
ben grijze helmknopjes. Wij zouden de 
heer Andreae in Bensheim dankbaar 
zijn, indien deze mooie plant door uit
wisseling in meer handen kwam. Gymn. 
brachyanthum is wel bijzonder goed af- 
gebeeld. Deze soort, die vrij dicht bij G. 
monvillei staat, zouden wij evenals de 
vorige Gymnocalyciums in ons land ge
ënt willen kweken. Ze verdragen in ons 
klimaat zeer beslist volle zonneschijn.

De afbeelding van Echinocactus hori- 
zontalonius is ons van De Laet bekend. 
Ze wordt tegenwoordig weer vrij veel 
geïmporteerd, maar in ons land zijn het 
lastige planten, die ’s winters bij voor
keur niet beneden de 10 gr. C. gekweekt 
moeten worden.

De winterharde Opuntia vulgaris is 
bloeiend in kleuren afgebeeld. In ons 
land is het nodig, dat deze winter
harde soorten tegen regen in de winter 
beschut worden. Ze verdragen zeer lage 
temperaturen, maar tegen onze vochtige 
zachte winters zijn ze niet goed bestand.

Coryphantha andreae behorende tot 
de zogenaamde groene Coryphantha’s, is 
een dankbare plant. Zij groeit op eigen 
wortel niet snel maar wel constant. Er 
is voor Coryphantha’s in ons land niet 
zo veel belangstelling, echter ten on
rechte. De groene soorten brengen hier 
graag haar fraaie bloemen voort.
Van Coryphantha werdermannii kan dit 

niet gezegd worden, hoewel zij tot een 
der allerfraaiste witte Coryphantha’s be
hoort, ongeënt groeit ze in ons klimaat 
zeer slecht.
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Neolloydia grandiflora wordt bij ons ge
woonlijk geënt gekweekt. Indien men de 
plant zeer lichte grond geeft, blijft de 
habitus behouden. Met haar prachtige 
violetrose bloemen is het een zeer ge
zocht plantje.

Notocactus rutilans hoort tot de wei
nige niet geel bloeiende soorten uit dit 
geslacht. In tegenstelling tot Notocactus 
herteri, welke violet bloeit, geeft zij jaar
lijks volop geelachtig rode bloemen.

Vooral geënte planten bloeien bijzon
der rijk. Deze soort is zeer nauw verwant 
aan Notocactus müller-melchersii.

Wij zijn altijd jaloers op de grote 
Melocactussen met cephalium, die men 
in Zwitserland kweekt. Krainz brengt 
een ongeënte Melocactus maxonii met 
cephalium. Krainz brengt hier een onge
ënte Meloc. maxonii met vruchtjes, die 
de heer Keiler in Baden uit zaad kweek
te. Wij hebben er al eens meer op ge
wezen, dat slechts bij een droge overwin
tering van minstens 10 gr. C. de Melo
cactussen op de duur in leven blijven en 
dat ze in ons land bij voorkeur op Har- 
risia jusbertii geënt moeten worden.

Tot slot een prachtfoto van Cereus ja- 
macaru, met uitvoerige beschrijving. 
Deze soort komt in onze kassen wel tot 
bloei. Zoals reeds gezegd werd, is ’t zeer 
belangrijk dat Krainz van alle soorten de 
originele diagnoses geeft. Het is voor de 
meeste liefhebbers niet mogelijk over de 
oorspronkelijke beschrijvingen te be
schikken.

Wij spreken de hoop uit, dat deze uit
gave in een lange reeks van jaren min
stens per kwartaal, regelmatig zal ver
schijnen. Een tweemaandelijkse uitgave 
ware echter te prefereren, daar de lief
hebbers prijs stellen op een zo snel 
mogelijk groeiende serie beschrijvingen 
en afbeeldingen van zo veel mogelijk 
soorten.

A. F. H. BUINING.

In nieuw gewaad !
Het eerste nummer van „Kakteen und 

andere Sukkulenten, uitgegeven in sa
menwerking met de Deutsche Kakteen 
Gesellschaft, Oesterreichischen Kakteen- 
freunde en de Schweizerischen Kakteen 
Gesellschaft, is in een nieuwe gedaante 
verschenen. Het blad houdt een belofte 
in voor de toekomst; gedrukt op kunst
drukpapier en typografisch goed ver
zorgd, ziet het er keurig uit.

Uit de inhoud noemen we: Voorwoord 
van dr. H. J. Hilgert; een drietal indruk
ken over de vergadering en tentoonstel
ling te Wenen. Prof. dr. F. Rappa schrijft

een zeer belangrijk artikel over de na
tuurlijke indeling der Mesembryanthe- 
mums; A. Wehner vertelt over een lief- 
hebbersverzameling, verder de gewone 
rubrieken. Het blad verschijnt maande
lijks in een omvang van 16 pagina’s per 
aflevering. De prijs bedraagt D.M. 12,— 
per jaar. Zij die zich wensen te abonne
ren kunnen zich opgeven bij Boekhandel 
A. N. Govers, Jan Hendrikstraat, Den 
Haag.

Bestuursm ededeling en.
De secretarissen van de afdelingen 

worden vriendelijk verzocht, indien dit 
nog niet is geschied, het secretariaat de 
navolgende gegevens te willen verstrek
ken:
1. Een ledenlijst 1957 van de afdeling.
2. Het jaarverslag over 1956.
3 Namen en functies van het afdelings

bestuur in 1957.
4. Mededeling of een afdelingsbijdrage 

wordt gevraagd en opgave van dit 
bedrag.

5. Onverwijld nadat dit bekend is, op
gave te doen van nieuwe leden, 
adreswijzigingen en afschrijvingen.

Secretaresse Succulenta, 
Hereweg 19, Lisse.

OM TE ONTHOUDEN !
De adressen van de secretarissen van 

de afdelingen luiden als volgt:
Nederland :

Afd. Amersfoort: secr. F. J. Meyer, 
Goudsbloemstraat 23, Amersfoort.

Afd. Amsterdam: secr. J. B. Jansen, 
Mr. P. N. Arntzeniusweg 70huis, Am- 
sterdam-O.

Afd. Arnhem: secr. D. R. Meesters, 
Bremstraat 8, Arnhem.

Afd. Den Helder: secr. M. Boers, Go- 
versstraat 44, Den Helder.

Afd. Deventer: secr. L. J. J. Ensink, 
Vonderstraat 3, Deventer.

Afd. Dordrecht: A. Dentinger, Hoge 
Nieuwstraat 13, Dordrecht.

Afd. Eindhoven: L. de Laat, Koekoek- 
laan 3, Lieshout, N.Br.

Afd. Gooi- en Eemland: secr. A. Non- 
nekens, Zwaluwenweg 23, Blaricum.

Afd. ’s-Gravenhage: secr. B. M. Schom- 
per, Acaciastraat 113, Den Haag.

Afd. Groningen: secr. H. Bult, Prins 
Bernhardlaan 24, Veendam.

Afd. Haarlem: secr. Mej. Chr. Meyer, 
Heemsteedsedreef 67, Heemstede.
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Afd. Leiden: secr. J. J. van der Reijden, 

Dr. de Bruynestraat 5, Leiderdorp.
Afd. Nijmegen: secr. A. Boers, Swee- 

linckstraat 70, Nijmegen.
Afd. Rotterdam: secr. J. L. de Slegte, 

Schiebroeksesingel 31, Hillegersberg.
Afd. Utrecht: secr. G. W. de Haan, 

Burg. Smitsstraat 28/4, Utrecht.
Afd Zaanstreek: secr. Dr. H. van Beek, 

Bootenmakersstraat 89, Zaandam.
Afd. Zwolle: secr. G. J. van ’t Vlie, Tes- 

selschadestraat 9, Zwolle.
België :

Afd. Cactusweelde: secr. A. Wilboorts, 
Diksmuidelaan 296, Berchem, Antwerpen.

Afd. Kaktusvreugde: secr. A. van Im- 
schoot, Gebr. de Smetlaan 64, Gent- 
brugge.

Afd. Perekia: secr. Mevr. L. Gonnissen, 
Edm. Thieffrylaan 52, Mortsel, Antw.

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT

Vergadering op maandag 25 februari, 
n.m. 8 uur ten huize van de heer E. van 
Eijken, Heinsiuslaan 25, Amersfoort.
1. Bespreking praktijkvragen.
2. Verloting planten.

Buining.

„CACTUSWEELDE” - Antwerpen
Abusievelijk is in het januarinummer 

van Succulenta onder Contributie 1957 
het adres vermeld van de penningmeester 
van Cactusweelde. Dit moet luiden: „De 
lidgelden dienen gestort t.n.v. de heer 
A. WILBOORTS, Diksmuidelaan 296 te 
Berchem, Antwerpen. P.C. no. 5664.82.

Het bestuur van de afd. Cactusweelde 
is als volgt samengesteld: A. Wilboorts, 
voorzitter, secretaris en rekeninghouder- 
H. Kayet, ondervoorzitter en feestmees- 
ter; R. Lebbe, F. Beirenslaan, 65, Bors- 
beek, hulpsecretaris en zaadcommissaris; 
C. Van Looy, J. Steurstraat 76, Deurne 
N., penningmeester en bibliothekaris; C. 
Verschraeven, De Borrekensstraat 129, 
Deurne Z., redakteur; J. Van Herle, Ten 
Eeckhovelei 133, Deurne N., archivaris 
studiegroepen.

A. WILBOORTS,

DEN HAAG
Kort verslag van de Kerstvergadering 
op 17 december 1956. De vergadering 
werd door de voorzitter geopend. Hij 
heette de vele aanwezigen welkom en

deelde een en ander mee over de be
schikbare gelden voor het projectie-toe- 
stel. De loten voor de gratis verloting 
werden uitgereikt en daarna kon deze 
plaatsvinden, waardoor velen in het be
zit kwamen van een mooie plant.

Als nieuwe leden werden welkom ge
heten de heren Vugt en Landsdaal en het 
jeugdlid S. A. Janssens. Ons oudste lid, 
de heer Geertsema, is in het tehuis voor 
Ouden van Dagen opgenomen, waarheen 
hij zijn collectie planten kon meenemen.

De notulen werden na lezing goedge
keurd. Vóór en na de pauze werden 
mooie kleurenfilms vertoond, zeer tot 
genoegen der aanwezigen, getuige het 
spontane applaus. De verloting, die in de 
pauze gehouden werd, is een groot suc
ces geworden, daar vele leden mooie 
planten meegebracht hadden. De voor
zitter dankte hen hiervoor hartelijk.
Op de Kerstvergadering was er volop 
tractatie van koekjes en andere lekker
nijen. Aan het slot van de avond werd de 
heer Leeuwenburg, die naar Californië 
vertrekt, een hartelijk vaarwel toegeroe
pen en werden hem de beste wensen voor 
de toekomst meegegeven. In hem verlie
zen we een trouw en ijverig lid, maar 
wij hopen het contact met hem levend 
te houden.

Bij de rondvraag vroeg de heer van 
der Houven hoe het met de excursie- 
commissie stond. Een derde lid voor 
deze commissie moest nog gekozen wor
den. Hiervoor gaf de heer Huismans zich 
op, zodat de commissie bestaat uit de 
heren van der Houven, Langendoen en 
Huismans. Niets meer aan de orde zijn
de, sloot de voorzitter deze drukbezochte 
vergadering.
Vergadering van 21 januari 1957. De 
voorzitter opent deze eerste vergadering 
in 1957 met de beste wensen voor leden 
en donateurs. De notulen der vorige ver
gadering, alsmede de jaarverslagen van 
secretaresse en penningmeester werden 
goedgekeurd. Voor de kascommissie wer
den de heren v. d. Wees en Bijersbergen 
van Henegouwen benoemd.

Een voorstel van een der leden om de 
kringcontributie van f 1.50 op f 3.00 per 
jaar te brengen, werd met algemene 
stemmen aangenomen. De verloting werd 
weer een groot succes, ondanks het ge
ring aantal beschikbare planten.

Na de pauze vertoonde de heer Ligt- 
voet een groot aantal prachtige dia’s, 
w.o. vele in kleuren. Daarna sluiting.

Mevr. C. M. HARDONK,
secretaresse.
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„KAKTUSVREUGDE” - Gent
De vergadering, gehouden op 19 jan. 

1957, had plaats in het auditorium van de 
„Botanische tuin Julius Mac Leod” , van 
’s Rijks Universiteit Gent.

De heer E. T. Claeys, voorzitter, ver
welkomde de spreker, de heer F. Peeters, 
rijkstuinbouwkonsulent, alsmede de 
leden en andere plantenliefhebbers.

De heer F. Peeters behandelde de on
derwerpen „Kunstlicht en plantengroei- 
reaktie bij cactussen e.a. succulenten” .

Groene gewassen zijn de enige levende 
natuurprodukten die suiker kunnen pro
duceren, uitgaande van eenvoudige stof
fen zoals water, koolzuur en minerale 
zouten. Deze syntese vormt het uitgangs
punt voor het verwerken van alle andere 
voedingsstoffen. Dank zij het chlorophyl 
zetten zij een bepaald gedeelte van de 
zonne-energie om in bruikbare chemische 
energie. In tegenstelling met een vaak 
voorkomende mening, remmen de ultra
violette stralen de plantengroei en wor
den zelfs abiotisch (vernietigen het 
leven) in de zeer korte golflengten. Het 
schijnt, dat alleen de zichtbare stralen 
een rol spelen in de fotosyntese.

Het zonlicht vervangen door kunstlicht 
is werkelijkheid geworden. Onderzoekin
gen op dat gebied werden gedaan door 
de Franse Prof. Chouart en biologen in 
Nederland, zoals Prof. E. C. Wassink, 
Wageningen en J. W. M. Roodenburg, 
Utrecht.

Verschillende diagrammen over de 
samenstelling van het zonlicht op de 
aarde, de gemiddelde zichtsterkte van 
het menselijk oog, het fotosyntetisch 
effekt (Hoover 1936 en Gabrielsen 1948), 
de witte buislampen, enz., werden met 
elkaar vergeleken.

Uitslagen van proeven genomen met 
planten, die niet tot de familie van de 
Cactaceae behoren, werden uitgelegd. 
Ten slotte werd ons de primeur gegeven 
van de reeds bekomen uitslagen met 
cactussen e.a. succulenten, in de kwekerij 
van ons lid, de heer Alex. Coppens, St.- 
Amandsberg-Gent. Deze uitslagen zijn 
zeer bemoedigend en de heer E. T. 
Claeys, voorzitter, stelde voor dat ze 
zouden gepubliceerd worden in Succu
lenta.
Na een debat over het onderwerp van 
de interessante lezing, de afhandeling van 
andere punten van de dagorde, werd de 
vergadering gesloten met de gebruike
lijke tombola, die netto 240,— B.F. op
bracht.

R. RASIER, rapporteur.

„Kaktusvreugde” Afd. v. Oost en West- 
Vlaanderen van „Succulenta” .

JAARLIJKSE ALG. VERGADERING
De jaarlijkse algemene vergadering 

heeft plaats, zaterdag 16 februari 1957 
om 15 uur stipt, in het auditorium van 
het „Botanisch Instituut Julius Mac 
Leod” , van ’s Rijks Universiteit Gent, K. 
L. Ledeganckstraat 33, Gent. Trams 5, 
7 en 9.
DAGORDE:
1. Verslag van de voorgaande verga

dering, door de heer R. Rasier.
2. Verslag van de kastoestand op 31-12- 

1956, door de heer A. Leman.
3. Nazicht van de rekeningen over het 

dienstjaar 1956.
4. Verkiezing van het bestuur en van 

de leden der verschillende kommis
sies. NB. Al de uittredende leden 
zijn herkiesbaar.

5. Gelegenheidstoespraak door de heer 
E. T. Claeys, voorzitter.

6. Demonstratie, door de heer M. Meys, 
van een elektrisch toestel voor kunst
licht bij het zaaien van cactussen. 
N.B. Vervolg van de voordracht, ge
geven door de heer F. Peeters, rijks- 
tuinbouwconsulent, over „Kunstlicht 
en plantengroei. Reaktie van cac
tussen en andere succulenten” .

7. Rondvraag.
8. Gratis tombola.

Na de algem. vergadering: bestuurszit- 
ting.
Belangrijke aanmerking:
1. Het maandelijks tijdschrift „Succu

lenta” en het bijblad worden enkel 
gestuurd naar de leden die hun bij
drage voor 1957 betaald hebben.

2. Al de leden van het gezin hebben 
toegang tot onze vergaderingen op 
vertoon van de lidkaart van het ge
zinshoofd.

NIEUWE LEDEN :
Mevr. G. M. Brobbel-Fokkens, Florakade 

358, Groningen.
J. A. van der Vegt, Dorpsweg 55, IJssel- 

muiden.
C. Roos, Kanaalweg 121, Leiden.
G. L. Schuiten, Barestraat 88, Groningen.
M. Valkman, Kapelweg 151a, Amersfoort.
J. P. M. Westhoff, Menadostraat 5 III, 

Amsterdam-Oost.
J. C. Kok, Koepoortstraat 32, Doesburg.
G. A. Smit, Nelsonstraat 15, Doetinchem.
Mej. K. Dijkstra, Nic. Beetslaan 40, 

Voorburg, Z.H.
A. W. van der Horst, Mariniersweg 62d, 

Rotterdam.
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Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
AANGEBODEN: „Succulenta” 1947

t/m  1956, compleet, inbegrepen dus alle 
zeldzame en uitverkochte nummers, f 40; 
het Engelse National Cact. a. Succ. Jour
nal” 1952 t/m  1956, compleet f 30. A. J, 
A. UITEWAAL, Alexander Boersstraat 
25huis, Amsterdam-Zuid.

TE KOOP: Cactuskasje met planten. 
Maat 2.50 x 1.80 x 200 meter. Te bevra
gen bij A. M. VERSLUIS, Brugweg 25, 
Waddinxveen, Z.H.

TE KOOP GEVRAAGD: No. 6 van 
jaargang 1928. Adres: G. KROONEN, 
Oranjestraat 40, Dordrecht.

TE KOOP GEVRAAGD: stekken of 
kleine planten van Aloë plicatilis. Verder

Conophytum, Gibbaeum, Titanopsis, Fe- 
nestraria en andere Mesems, o.a. Frithia. 
Brieven met prijsopgave aan R. P. v. d. 
GRIENDT, Marknesserweg 17, Emmel- 
oord.

WIE kan mij helpen aan een stek van 
Hoya carnosa ? Brieven aan JOS KOP
PENS, Passendalestraat 20, Berchem- 
Antwerpen.

Vrije-tijdsbesteding
Op de tentoonstelling „Wat doet U met 

Uw vrije tijd” te Delft gehouden, heeft 
de heer J. van Buuren uit zijn rijke col
lectie cactussen, een 150 tal planten in
gezonden, welke zeer de aandacht trok
ken. Een goede propaganda.

Zaadverkoop ten
22 Dinteranthus pole evansii
23 —  vanzijlii
24 Delosperma caespitosum
25 — carolinense
26 —  herbeum
27 — sutherlandii
51 Anacampseros rufescens
53 Astrophytum myriostigma
54 — ornatum
57 Ferocactus melocactiformis 
62 Gymnocalycium saglionis 
67 Rebutia minuscula
69 — senilis
79 Astrophytum myriostigma

var. nuda
80 — potosina
81 — Capricorne
82 Coryphantha clava
88 Mammillaria bocasana
89 — bicolor
90 — elegans
91 — formosa
92 — hahniana
93 — lanata
94 — longicoma
95 — parkinsonii
96 Opuntiai mojavensis
97 — gemengd
98 Pilocereus celsianus
99 Cleistocactus strausii
104 Notocactus haselbergii
105 — nigrispinus
106 Echinopsis ancistrophora
107 — aurea
108 — gemengd
111 Aloë, gemengd
112 Ceropegia cimiciodoza
113 Cereus peruvianus
114 — pasacanus
115 Frailea pygmea
116 Argyroderma octophyllum
117 Titanopsis schwantesii

bate van het Clichéfonds
f 0.25 118 Fenestraria rhopalophylla f 0.35
f  0.25 119 Mammillaria mazatlanensis f 0.35
f  0.25 120 —  fuscata f 0.35
f  0.25 121 — hamiltonhoytae f 0.35
f  0.25 122 — mendeliana f 0.35
f 0.25 123 — vagaspina f 0.35
f 0.15 124 — glauca f  0.35
f 0.35 125 — surculosa f 0.35
f  0.35 126 — baumii f 0.35
f 0.35 127 — erectohamata f 0.35
f 0.30 128 — wiesingerii f 0.35
f  0.25 129 — spinossissima
f  0.30 var. sanguinea f 0.35

130 — perbella f 0.30
f 0.35 131 — gilensis f 0.35
f 0.35 132 — woodsii f 0.35
f  0.35 133 — rhodantha
f 0.35 var. sulphurea f 0.35
f 0.35 134 — — — rubra f 0.35
f  0.35 135 — moellendorfiana f 0.35
f 0.35 136 —t kunzeana f  0.35
f  0.35 137 Cleistocactus baumii f 0.35
f  0.35 var. columbrinus f 0.35
f 0.35 139 — baumii var. flavispinus f 0.35
f  0.35 139 Oreocereus trolli f 0.35
f 0.35 Men wordt verzocht geen zaadbestel- 
f 0.30 Ung te schrijven op giro- of postwissel-
i  0.30 strookjes of op een aan beide zijden be- 
f 0.35 schreven briefkaart.
f  o 30 Toezending volgt uitsluitend na ont- 
f  0 35 vangst van het verschuldigde bedrag,
f 0 30 vermeerderd met f 0.15 voor verzendkos-
f 0 30 ten. Men vergete niet enkele soorten op 
f 0 30 te geven, die als vervangingssoorten 
f 0 30 dienst zullen doen.
f 0.25 Verzoeke het bedrag over te maken per 
f  0.30 postwissel (geen postzegels s.v.p.) of 
f 0.30 door overschrijving of storting op post- 
f 0.35 rekening 3 9 8 9 7 2 ten name van Mej. 
f  0.35 J. J. E. VAN DEN THOORN, Papegaai- 
f 0.35 weg 6, Wenum, Apeldoorn.
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Bestuursmededelingen.
BESTUURSVERKIEZING

Volgens artikel 11 van het Huishoude
lijk Reglement treedt ieder jaar een der
de der leden van het Hoofdbestuur af.

De aftredende leden zijn terstond her
kiesbaar. Volgens het opgemaakte rooster 
zijn in 1957 aan de beurt van aftreding :
1. Mevr. J. Grullemans—van Berghem, 

Lisse.

WIE WEET HET ?
U ziet hieronder wat letters door el

kaar staan. Er stond een naam van een 
cactusplant. Probeer u eens of u de juiste 
naam van de plant bij elkaar kunt krij
gen?

idrsunniaeskhnerseucerOoe
Het is heus niet zo moeilijk. Als prijs 

heeft de heer Buining een plant voor de 
winnaar beschikbaar gesteld. Inzendingen 
aan de redactie.

2- Mej. J. J. E. van den Thoorn, 
Apeldoorn.

3. De heer C. Bommeljé, Den Haag.
4. De heer J. A. Wakka. Zaandam.

De bovengenoemde periodiek aftreden
de leden stellen zich wederom beschik
baar voor hun functie in het Hoofdbe
stuur, met uitzondering van de heer J. 
A. Wakka, die zich wegens gezondheids
redenen niet herkiesbaar stelt.

De afdelingen, de leden der afdelingen 
en de verspreid wonende leden, kunnen 
candidaten stellen.

De namen der candidaten moeten vóór 
of op 1 april a-s. bij het secretariaat wor
den ingediend.

„CACTUSSEN EN VETPLANTEN”
Het boekwerkje Cactussen en Vetplan

ten” , geschreven door de heer A. J. A. 
Uitewaal en uitgegeven door Succulenta, 
is u i t v e r k o c h t .

Bestellingen kunnen dus niet meer 
worden uitgevoerd.

Secretaresse.

INZENDING KOPIJ
Afdelingssecretaressen worden vrien

delijk verzocht, kopij voor aankondigin
gen van vergaderingen en korte versla
gen daarvan, voor de 20ste van elke 
maand, aan de redactie te zenden.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
ZELDZAAM AANBOD: „Succulenta” 

1947 t/m  1956, compleet, inbegrepen dus 
alle zeldzame en uitverkochte nummers, 
f  35.—; het Engelse National Cact. and 
Succ. Journal” 1952 t/m  1956, compleet 
f 30.—. A. J. A. UITEWAAL, Alexander 
Boersstraat 25huis, Amsterdam-Zuid-

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT

Vergadering op maandag 18 maart, 
n.m. 8 uur ten huize van de heer A. F. H. 
Buining, Hamersveld.

1. Algemeen praatje.
2. Verloting planten.

De secretaris.
DEN HAAG

De maandelijke vergadering wordt dit
maal gehouden op 25 maart a.s. des 
avonds om 8 uur in het Volksgebouw 
Prinsegracht 73.

Zie bijzonderheden op pagina 39.
Het Bestuur.

KAKTUSVREUGDE - GENT
Afd. Oost- en West-Vlaanderen.

De maandelijkse vergadering wordt 
ditmaal vervangen door een geleid be
zoek aan de kwekerij van ons medelid, 
de heer Alex. Coppens. De bijeenkomst

ëxport Gadussen en andere Succulenten

telefoon 3 3 2 5 5 6  
postrekening 1 7 2 4 4 6

F. Jansen Leyweg 24
’s-Gravenhage
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Crassula andegavensis hybr. nov.
door Dr. B. K. BOOM (lid I.O.S.)

C. andegavensis hybr. nov., C. falcata X schmidtii, caulis erectus, ad 
40 ctn altus, dense retrorse pilosus; folia decussata, patentia vel erecto- 
patentia, lanceolata, basi subconnata, apice acuta, margine dense albo- 
ciliata, supra concava, subtus convexa, utrinque papillis multis ±  globosis 
ornata; inflorescentia dense corymbosa, pedunculo ad 20 cm longo, 
bracteis foliis similibus sed minoribus; sepala fere libera, longe-ovata, 
acuta, hispida, margine ciliata, ±  2,5 mm longa; petala basi connata, 
purpurea, apice lanceolata et subcomplicata, 5-6 mm longa; squamae 
minutae, apice planae; stamina quam petala paulo breviora, antheris 
luteis; carpellae quam stamina paulo breviora, in stylo contracta.
Syn.: C. rubicunda Jacobsen, Handb. d. Sukk. Pflanzen, I, 419, Abb. 303 
(1954), niet C. rubicunda E. Meyer (1862), niet C. rubicunda Haage & 
Schmidt, cat. 1883, p. 54.

D eze plant komt in Nederland reeds sedert lange tijd vrij veelvuldig voor, 
zowel bij liefhebbers als op handelskwekerijen, doch gewoonlijk zonder 
naam. Het heeft lang geduurd, voordat ik deze plant kon identificeren en 

het was mij daarbij in hoofdzaak niet duidelijk of we hier te doen hadden 
met een in het wild groeiende soort of met een mogelijk in cultuur ontstane 
hybride. De twijfel werd weggenomen, toen ik in 1955 in ’t Kew Herbarium 
onder de nog niet gedetermineerde Crassula’s een exemplaar vond, dat 
precies overeenkomt met hetgeen wij in cultuur hebben. Bij dit exemplaar 
lag een brief en daaruit bleek, dat deze plant kort voor 1900 ter detei- 
minatie naar Kew Gardens gezonden werd door Mr. Gumbleton; laatstge
noemde deelt in die brief mede, dat hij de bewuste plant onder de naam 
Rochea andegavensis ‘ ) gekregen had van een bloemist uit Angers (Frank
rijk) en dat deze ontstaan zou zijn uit de kruising van C. falcata met een 
andere soort Crassula. Op het etiket in het Kew Herbarium staat: „Crassula 
hybrid, C. falcata X  spec., Kew Gardens 30.1.1900, cultivated as Rochea 
andegavensis”. Dit exemplaar is dus het type van de hierbij beschreven en 
afgebeelde Crassula andegavensis Boom.

Nu het dus wel zeker is, dat deze Crassula door hybridisatie is ont
staan, moeten we trachten vast te stellen, welke ouders daaraan hebben 
meegewerkt. Dat één hiervan C. falcata Wendl. is, lijkt wel waarschijnlijk; 
er tegen zou spreken, dat er van de scheve bladstand niets meer over is, 
in dit verband zouden we ook aan C. perfoliata L. kunnen denken, die

i) andegavensis =  afkomstig uit Angers.
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eigenlijk slechts van C. falcata  verschilt door de smallere, rechte bladen; 
de bloemen van beide soorten zijn vrijwel gelijk, ten hoogste kan men de 
kelkbladen van C. perfoliata iets korter noemen dan die van C. falcata. 
Doch gezien het feit, dat de hybride vrij brede bladen heeft, breder dan 
die van C. perfoliata  en in verband met de omstandigheid, dat de andere 
ouder een soort met veel smallere bladen is (zie hieronder) moeten we 
wel tot de conclusie komen, dat C. falcata en niet C. perfoliata één der 
ouders is.

Om te bepalen, welke de andere ouder geweest kan zijn, moeten we 
nagaan welke de verschillen zijn van onze hybride met Crassula falcata. 
Habitueel komen ze wel vrij veel overeen, vooral in de bloeiwijze, doch 
C. andegavensis wijkt af door de witte, achterwaarts gerichte haren op de

stengel, door de rechte bladen, 
waarvan de papillen niet aaneen
gesloten staan, door de kleinere 
bloemen en door de kroonbladen, 
die aan de top enigszins gevouwen 
zijn. Het meest belangrijke verschil 
vinden we evenwel in de groei
wijze; terwijl de stengel van Cras
sula falcata  steeds doorgroeit en de 
oudere bladen lang blijven zitten, 
sterven de rozetten van C. andega
vensis ieder jaar na de bloei af en 
worden er aan de voet van de sten
gels weer nieuwe rozetten ge
vormd. Zelfs vinden we deze 
nieuwe rozetten terug in de bloei
wijze, doch het verdient geen aan
beveling daarvan voort te kweken, 
omdat men dan slechts planten 
krijgt die dadelijk bloeien en ver
volgens afsterven.
De tweede ouder dienen we dus te 
zoeken in een Crassula-groep, 
waarvan de soorten gekenmerkt 
zijn door de na de bloei af stervende 
rozetten; hiervoor komen twee 
groepen in aanmerking, nl. de 
groep Setulosa en de groep Turrita, 

welke groepen onder meer verschillen in de bloeiwijze: die van de eerst
genoemde groep zijn tuilvormig, die van de laatste thyrsoid, d.w.z. pluim- 
vormig. We moeten dus zoeken binnen de groep Setulosa. Van alle soorten, 
die omstreeks 1900 van deze groep in cultuur waren, kunnen slechts 
genoemd worden C. schmidtii Reg. en C. cooperi Reg. en naar mijn mening 
komt alleen C. schmidtii in aanmerking. Het argument hiervoor vinden we 
in de aan de top gootvormig gevouwen kroonbladen. Bij C. falcata vertonen 
de kroonbladen aan de rugzijde weliswaar een zwakke kiel, maar zij zijn 
toch duidelijk bolstaand, bij C. schmidtii is de top van de kroonbladen 
evenwel duidelijk gekield en gevouwen, hetgeen bij C. cooperi niet het 
geval is.

Crassula andegavensis
foto: Uitewaal.
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Naar mijn mening is dus C. andegavensis ontstaan uit een kruising van 
C. falcata  X  C. schmidtii.

Nu is er nog een Crassula, waarvan de herkomst eigenlijk nog zeer 
onzeker is en waarover de meningen verdeeld zijn; ik bedoel C. justus- 
corderoyi Jac. & Poelln.. Sommigen zien deze plant voor een hybride aan, 
anderen voor een soort, maar vergelijken we deze C. justus-corderoyi met 
C. andegavensis, dan blijkt er een zeer grote overeenkomst te bestaan tussen 
deze beide, vooral wat betreft de niet aaneengesloten papillen. Dit ken
merk toont duidelijk het intermediaire karakter van een hybride van 
C. falcata  met een andere Crassula. Deze papillen zijn bij C. falcata  nl. 
nauw aaneengesloten, doordat iedere epidermiscel bol staat; bij hybridi
satie met soorten, waarbij de epidermis vlak is, kunnen dus bladen ont
staan, waarvan slechts sommige opperhuidscellen papilleus zijn. Reeds 
N. E. Brown (in Garden Chron. 1904, 2, 162) heeft vermeld, dat Corderoy 
zijn plant verkreeg uit de kruising van C. cooperi met C. falcata  en de 
voornaamste oorzaak, dat we dit niet hebben geaccepteerd ligt in het feit, 
dat we ons niet konden voorstellen, dat twee zo sterk verschillende soorten 
met elkaar gekruist kunnen worden. Maar nu in de laatste tijd gebleken is, 
dat C. falcata zeer gemakkelijk te kruisen is met allerlei andere soorten 
Crassula, waaronder zeer kleine, hierover later meer, en wanneer we verder 
weten, dat C. justus-corderoyi triploid is, dan kunnen we nu wel als zeker 
aannemen, dat deze laatste plant inderdaad ontstaan is uit de kiuising 
Crassida cooperi X  C. falcata. C. justus-corderoyi en C. andegavensis 
verschillen, behalve in de grootte, ook in de kroonbladen, die bij de eerst
genoemde soort geen vouw vertonen.

De beschrijving van Crassula andegavensis luidt als volgt:
Stengel opgaand, tot 40 cm hoog, dicht bezet met achterwaarts gerichte 

haren; bladen kruisgewijs overstaand, uitstaand of schuin naar boven 
gericht, lancetvormig, aan de voet iets vergroeid, aan de top spits, langs 
de rand dicht en wit gewimperd, beiderzijds met niet aaneengesloten papil
len bezet; bloeiwijze dicht tuilvormig, op een tot 20 cm lange steel en met 
schutbladen, die op de gewone bladen gelijken, doch kleiner zijn; kelkbla
den bijna vrij, lang-eirond, spits, ruw behaard, gewimperd, ± 2,5 mm lang; 
kroonbladen aan de voet vergroeid, purper, aan de top smal en iets ge
vouwen, 5-6 mm lang; klieren zeer klein, vlak; meeldraden iets groter dan 
de kroonbladen, met gele helmknoppen; vruchtbeginsel iets korter dan de 
meeldraden, in de stijl smaller wordend.

Swntnary
The Identification of the plant figured above has been made able by 

finding a specimen in the Kew herbarium as Crassula hybrid, C. falcata X  
spec., Kew Gardens 30 jan. 1900, cultivated as Rochea andegavensis, sent 
by Mr. Gumbleton for identification and received by him from Angers 
(France). The habit, the inflorescense, the hirsute calyx and the papillae 
show clearly the influence of Crassula falcata.

The rosets dying after flowering and the petals which are ±  folded 
at the apex are undoubtedly from Crassula schmidtii.

The not closely set papillae are similar to those of Crassula justus-cor
deroyi which has — regarding the triploid character to be identified as 
a hybrid too, namelijk Crassula cooperi X  Crassula falcata.
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PLANT VAN DE MAAND

G p n . multiflorum (Kook) Br. et Rose var. parisiensis k. sch.
Echinocactus multiflorus Hook var. parisiensis K. Sch. in Gesamt- 
beschreibung der Kakteen, 1898, pag. 405.
Gymnocalycium multiflorum (Hook) Br. et Rose var. parisiensis 
K. Schumann.

E en schitterende foto van Gymnocalycium multiflorum, een juweel van 
een plant, siert deze maand ons tijdschrift. De foto werd in 1944 geno

men door de bekende cactusliefhebber, broeder Aquilas. Prof. Karl Schu
mann beschreef in 1898 in bovengenoemd werk drie variëteiten van mul-

Gymnocalycium multiflorum foto: broeder Aquilas

tiflorus, n.1. a) albispina, b) parisiensis, c) hybopleura. De variëteiten ver
schillen van de typeplant door respectievelijk: a) zuiver witte, tegen de 
plant gedrukte dorens; b) krachtiger, door elkander gevlochten witte dorens, 
die bij de basis rood gekleurd zijn; c) het plattere lichaam met diepere 
groeven en plompere knobbels, het kleinere aantal dorens en de rode keel 
in de witte bloem.

Zoals veelal bij Gymnocalyciums is het raadzaam de plant te enten, 
bij voorkeur op Trichocereus spachianus of pachanoi; zij ontwikkelt zich 
dan vrij snel, alhoewel men niet te spoedig op bloemen kan rekenen, doch 
ook zonder bloemen valt deze mooie plant direct op door haar bijzondere 
bedoorning.

A. F. H. B.
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Rebutia
door W. GOEMAES.

H oewel er de laatste maanden over deze planten reeds verschillende artikelen 
verschenen zijn, wil ik er toch nog een aan toevoegen. De heren J. D. Donald 

en A. J. Brederoo schreven hoofdzakelijk over naamgeving en over de indeling der 
planten, ik wil echter trachten de liefhebbers de weg te wijzen naar een succes
volle kweek. De ideale kweek zelf ken ik niet, ik kan enkel vertellen hoe ik deze 
bloeiwillige cactussen verzorg en hoe ik het meeste succes heb. De ideale methode 
is die van de vrije natuur, derhalve moeten we altijd voor ogen houden hoe het in 
de natuur gaat, die zo getrouw mogelijk nabootsen moet dus ons doel zijn.

Rebutia’s hebben de naam van „gemakkelijke” planten te zijn en toch ontmoet 
men soms in verzamelingen zielige vertegenwoordigers van dit geslacht; hoewel de 
Rebutia’s geen speciale zorgen vragen. Als ze dus zo gemakkelijk zijn, moeten we ze 
niet enten, want enten doen we in de regel alleen bij moeilijke soorten. Wij moeten 
echter een groot onderscheid maken, namelijk hoe we aan onze Rebutia’s of aan
verwante planten geraakt zijn. Hebben we een stekje gekregen of kweekten we de

Een bakje met drie jaar oude zaailingen, links: twee Rebutia dasyphrissa; 
rechts: twee geelbloeiende importen. Reb. marsoneri var. grandifloro(?)

plant uit zaad. De natuur nabootsen, zei ik, maar in de natuur komen er toch geen 
entingen voor, dus niet enten? Altijd enten of in het geheel niet enten? Even de 
vraag: waarom enten we eigenlijk onze cactussen? Warmte en vocht kunnen we in 
onze kas wel enigszins regelen, maar er zijn nog andere factoren die een rol spelen 
bij de ontwikkeling van een plant en als het wortelgestel in ons klimaat helemaal 
niet mee wil, moeten we wel enten. Moeten we om een of andere reden een Rebutia 
enten, dan komt natuurlijk nog de vraag: welke onderstam is de goede, maar hier
over dadelijk wat meer.

Ik heb Rebutia’s uit zaad gekweekt, die na 2 jaar 3 a 4 cm diameter had
den en ook reeds volop bloeiden, als die plantjes zo goed groeien, vroeg ik me af, 
waarom zou ik ze dan enten ? We enten soms ook, opdat we na betrekkelijk korte 
tijd grote planten zouden hebben. Ik denk dat, wanneer deze Rebutia’s geënt waren, 
ze het niet beter hadden gedaan. Na jaren kweek ben ik dan ook tot het volgende 
besluit gekomen: als we Rebutia uit zaad kweken dan is enten overbodig.

Anders is het gesteld, wanneer we stekken ontvangen. Sommige maken spoedig 
nieuwe wortels en groeien snel verder, andere daarentegen willen niet. Erg wissel
vallig is dit wel, want het hangt niet af van de soort. Wanneer men een stek heeft
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afgesneden, ju is t op h e t p u n t w aar stek en m oederplant e lkaar raken, is de w ortel- 
vorm ing vaak heel lastig. B eter is het dus een R ebutiastek aan de basis een derde 
af te  snijden en na een tijd je  opdrogen, eerst op te potten. Typisch is w el het vol
gende: in 1952 b rach t ik  u it Holland, na bezoek aan de G rasheuvel, verschillende 
stekken van R ebutia’s en  M ediolobivia’s mede. Van de tien  zijn er nu, decem ber 1956, 
nog steeds tw ee niet bew orteld, en toch geven ze trouw  elk jaa r één bloem pje. Zulke

Een bak je  m et d rie ja a r oude zaailingen — w ortelechte — gekw eekt uit 
im portzaden. R ebutia senilisachtige species.

soorten, in het aangehaalde geval zijn het toevallig tw ee M ediolobivia’s, m oet men 
w el enten.

Om stekken te dw ingen snel te  bew ortelen, d it geldt ook voor andere cactussen, 
p laa tst m en de stek, na het trad itionele  opdrogen natuurlijk , op vochtige V erm iculite 
(Verm isol). De V erm iculite m oet steeds goed nat blijven, om dit te bereiken neme 
m en een k lein  zinken bak je  w aarin  onderaan slechts een gaatje. Op deze wijze w or
te len  95 % der stekken. A l schijnt het ongelooflijk, m aar na veertien  dagen zijn ze 
reeds flink  bew orteld. Ik  spreek n iet over een enkele proef, w ant daaru it mag men 
geen conclusies trekken. De reeds besproken tw ee M ediolobivia’s echter w ilden ook 
niet op V erm iculite w ortelen, althans n iet na veertien  dagen, volsappig w erden ze 
wel, zodat ik ze volgende lente toch wel zal kunnen enten.

E r zijn na tuurlijk  groeistoffen, w aarin  m en de stekken moet dompelen om ze 
be te r te  doen bew ortelen, m aar w ie gebru ik t d it ? De massa der leden zeker niet, 
te  m eer daar het een tam elijk  duur goedje is, en de resultaten, volgens berichten  van 
ervaren  liefhebbers, n iet erg succesvol zijn bij cactussen.

K rijg t m en stekken, dan is het veiliger deze te enten. D erhalve moet elke lie f
hebber een reserve aan onderstam m en hebben. Uit zaad zijn de R ebutia’s gem ak
kelijker te  kweken.
\ Nu even een w oordje hoe ik de beste resu lta ten  verkreeg. Het ideale ken ik  zelf 
nog niet, e rvaren  liefhebbers zoeken im m ers al ja ren  en verk laren  dan nog lakoniek 
dat ze nog zoveel te  leren  hebben.

Ik zaai m ijn R ebutia’s op de klassieke m anier, zijnde hum usrijke grond m et 
evenveel grof rijn - of m aaszand en ik trach t zoveel mogelijk vochtige en gespannen 
lucht te  hebben in  het zaaitoestel, m et een tem pera tuur van ongeveer 25 graden C. 
Een constante tem pera tuur, geregeld m et een bim etaal, is n iet te verkiezen, be ter is 
het als er zogezegde tem peratuurschokken optreden, b.v. ’s nachts m instens 18 gr. C. 
tot 20 g r C. en overdag 30 gr. C. to t m axim um  35 gr. C. O verdag een w einig luchten 
kan nooit kw aad. Na opkomst der zaden, de ru it bij felle zon scherm en m et k ran ten 
papier tegen verbranding. Bij bew olkte lucht scherm en we natuurlijk  niet, we m oeten



SUCCULENTA 31

kost wat kost, het uit de kracht groeien voorkomen. Ik verspeen zo mogelijk na 
drie of vier weken, wanneer de eerste dorens zichtbaar zijn, want hebben de zaai
lingen dorens, dan hebben ze ook wortels. Na het eerste verspenen plaats ik de 
kleintjes zo dicht mogelijk onder het glas van de kas, helemaal bovenaan. Nu moe
ten we zeker oppassen, want het verbrandingsgevaar is niet denkbeeldig. Het scher
men gebeurt het beste met doorschijnend kalkpapier. Onder het glas kunnen de 
zaailingen zeer veel water gebruiken en dat moeten we ze dan ook geven. De eerste 
winter worden ze koel, haast koud, en droog overgehouden, het volgend voorjaar, 
na de eerste groei, verplant ik ze een tweede maal, ongeveer in juni.

Plantjes, gezaaid in februari-maart, zijn het volgend jaar einde augustus vaak 
2,5 a 3 cm in diameter. Weer krijgen ze een standplaats dicht onder het glas, en in 
de warme dagen veel water. Ik kweek mijn Hebutia’s liefst in vierkante zaaitesten, 
deze staan dan in een zinken bakje waar ’s morgens een centimeter water wordt 
ingegoten, voor een test van 30 x 30 cm is dit ongeveer één liter water. Dit water 
dient ’s avonds verbruikt te zijn, anders moet het weggegooid worden. Men moet 
natuurlijk het water geven aanpassen aan de weersgesteldheid. In deze testen kan de 
temperatuur van de grond bij zonnig weer oplopen tot 40 a 50 graden Celsius. Het 
spreekt vanzelf dat er water moet zijn, anders zou alles spoedig uitgedroogd zijn. 
En op die manier gekweekt, heb ik de beste resultaten mogen boeken.

Rebutia’s verplant ik liefst heel vroeg in het voorjaar, maart-april, als de bloem
knoppen nog niet te zien zijn, of nog maar even. Men moet dan zeer nauwkeurig 
te werk gaan, daar we weten dat een Rebutia, die in knop staat, ten opzichte van 
de zon niet gedraaid mag worden, of anders eerst verpotten na de bloeitijd.

We hebben allen wel eens gelezen dat het mogelijk is binnen de 12 maanden na 
het zaaien Rebutia’s in bloei te krijgen. Zo ver heb ik het nog niet gebracht. De 
vroegste bloei bij Rebutia’s kreeg ik na in februari 1953 gezaaid te hebben, in juni 
1954, dus na 16 maanden. Bij Frailea’s echter heb ik reeds verschillende malen bloe
men’ gehad binnen het jaar na het zaaien, maar Frailea’s zijn dan ook geen Rebutia’s.

Rechts onder: een zaailing van drie jaar — een onbekende, maar zeer 
bloeiwillige plant.

foto’s van de schrijver.

Ik wil nog even terugkomen op de Vermiculite (in Nederland beter bekend 
onder de naam van Vermisol), dit is, zoals gezegd, een zeer goed product om in te 
bewortelen. Kleine zaailingen, welke men ent om snel grote planten te bekomen, 
kan men het beste na twee jaar van de onderstam af halen, na ze als stek behandeld 
te hebben, op Vermiculite plaatsen en na beworteling op eigen wortel verder kwe
ken, want steeds is een eigen wortelgestel te verkiezen. Bij entingen zullen de plan-
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ten haast nooit hun oorspronkelijke habitus behouden. Oude stekken, die niet bewor- 
telden, doen het wel niet zo gemakkelijk, maar uiteindelijk komen ze er wel. Als 
een onderstam het begeeft of wegrot, is vaak de Vermiculite een redmiddel. Eigenaar
dig is wel bij Vermiculite dat, hoewel deze steeds nat of toch goed vochtig moet zijn, 
rotting haast nooit optreedt, ik heb dit tenminste nog nooit gehad.

Krijgt men van een liefhebber een stekje, dan moet men om veilig te zijn, die 
stek enten, zeker als het een zeldzame soort is. Maar dan rijst onmiddellijk de vraag: 
welke onderstam ? Nu moeten we weer twee gevallen beschouwen, öf het is een 
gewone, veel voorkomende plant, öf het is een zeldzame soort die we krijgen. Willen 
we enten met de meeste kans van slagen, dus zeker in het tweede geval, dan nemen 
we Trichocereus spachianus, daar lukt haast alles op. Wat men ook van deze onder
stam mag zeggen, of denken, voor Rebutia’s is het de onderstam die de beste resul
taten geeft. Enten doet men natuurlijk aanstonds na het afsnijden van de nieuwe 
stek, maar ik deed entingen, nadat de stek reeds veertien dagen van de moederplant 
gescheiden was, en het lukte nog best. De vorige zomer, die niet ideaal te noemen 
was voor entingen, bracht mij geen noemenswaardige tegenslagen, althans niet met 
spachianus. Na 4 a 5 dagen doe ik het verband van de plant en op de plaats waar 
de onderstam en enting elkaar raken, schilder ik met het volgende product, dat zeer 
afdoend werkt tegen rotten. Een oplossing van 5 % mercurochrome in alcohol van 
45 pet. Het klaargemaakte product, Antiseptine genaamd, bij de apotheker bevat 
maar 1 a 2 % van de kwikverbinding. Het product van de apotheker is een waterige 
oplossing en dringt niet zo goed door. Het doet wel eigenaardig aan, die groene 
planten met een rood kraagje, maar bij kil en vochtig weer gaan mijn entingen niet 
verloren door rotting. Ook bij andere snijwonden of gewone kwetsuren is het pro
duct preventief te gebruiken. Hoe goed dit product wel is, mag uit het volgende 
blijken. Ik entte op een Opuntiaschijf. Ik had geen dorens om de rubbertjes vast te 
maken en nam gewone spelden ! Dwars door het Opuntialichaam, na drie dagen waren 
er reeds gaten in de schijf, een vies slijm en roestwater dreef er uit. Even bestrijken 
met een penseel en het rode goedje en het rotten kwam tot stilstand. Natuurlijk heb 
ik de spelden verwijderd. De Opuntiaschijf heeft nu wel twee gaatjes, maar ze ging 
niet verloren. Mercurochroom is een goed en goedkoop middeltje.

Rest ons nu nog de vraag welke de beste onderstam is. Naar gelang van de 
verschillende soorten hebben we de volgende :

Trichocereus spachianus: tijdelijk voor alles, blijvend voor Eurebutia en Medio- 
lobivia, de veiligste voor alle planten.

Trichocereus pachanoi: tijdelijk of eventueel blijvend voor Eurebutia, Aylostera 
en Mediolobivia.

Harrisia jusbertii: is de beste van alle, om blijvend Rebutia’s, Aylostera’s, Medio- 
lobivia’s, maar vooral om Digitorebutia’s te enten. De entingen lukken echter niet 
altijd.

Trichocereus candicans: is ook een goede onderstam voor oudere planten. Mis
schien is het wel nuttig deze soort bij de eerstvolgende gelegenheid eens te zaaien.

In ieder geval moeten we steeds spachianus, pachanoi en jusbertii in huis of 
in de kas hebben.

Op Echinopsiszaailingen kan men ook best enten, maar dan hoogstens voor twee 
jaar, opdat de entingen snel zouden groeien of eventueel vermeerderen. Een Echinop- 
sis gebruiken als blijvende onderstam is een gewaagde onderneming, want de onder
stam houdt het niet lang vol.

Wat betreft de keuze van een goede onderstam voor de Cylindrorebutia’s weet ik 
nog niet veel, enkel dat mijn 7 Cylindro’s het best doen op hun spachianus. Ze bloeien 
elk jaar, nog wel niet overvloedig, maar het gaat. Fric heeft in zijn tijd de Cylindro
rebutia’s wel eens geënt op een Chamacereus silvestrii en wel om de volgende reden. 
Cylindro’s krimpen en schrompelen in de wintermaanden nogal sterk in en de 
Chamacereus doet dit ook. Een Cylindro, geënt op een jusbertii, zal het ook niet goed 
doen, daar deze onderstam in de winter niet ineenschrompelt en derhalve kan het 
contactvlak van ent en enting gedeeltelijk losbreken. Ook hier geldt dus weer: spa
chianus veilig en goed. Mogelijk zijn er nog betere, maar daar zullen we dan later 
wel van horen.

Als ik een zeldzame soort krijg, ent ik die aanstonds, en na een paar maanden 
als het lukte, snij ik ongeveer de helft er weer af om deze opnieuw te enten. Zo
doende dient deze tweede enting voor de verzameling zelf en de eerste enting, het 
onderste, dient als fabriek van ruilmateriaal. Nooit houd ik van een soort slechts één
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plant. Zo’n onderstuk van een eerste enting produceert vele nieuwe stekjes. Ent 
men een Mediolobivia op een stevige spachianus dan kan dit ook voorkomen. Zo had 
ik de tamelijk zeldzame Mediolobivia spiralisepala geënt op een spachianus, en ver
leden zomer gaf ongeveer elke areool der onderste helft van de plant een stekje, de 
onderste helft dan van de tweede enting, want het bedoelde fabriekje produceert 
toevallig heel weinig !

Nog even een paar woordjes over de standplaats der Rebutia s. Ik kweek geen 
Rebutia’s meer in afzonderlijke potjes, maar wel in vierkante zaaitesten of zelfge
maakte cementen bakjes. Potten, zelfs van 10 a 12 cm drogen nog te snel uit, in 
bakjes hebben de wortels vrij spel en de grond blijft langer vochtig, ingraven der 
potten is beter, maar nog niet alles, een grote hoeveelheid grond is het beste.

Ten slotte rest ons nog de vraag hoe we de Rebutia’s moeten overwinteren. Droo£ 
en koel is het devies. Koel, ja haast koud. Verleden winter had ik zelfs éénmaal 
-5 graden Celsius in mijn kas en verschillende malen 13 gr. C. en toch gingen er 
slechts drie planten verloren, maar dat waren geen Rebutia’s. Dit wil niet zeggen 
dat men ze in een ijskast moet plaatsen, ideaal zal het wel niet zijn, ze kunnen 
er echter wel tegen.

De samenstelling van de grond is niet van groot belang. Ik gebruik altijd en 
met, volgens mij, zeer goede resultaten, humusrijke grond, met grof maaszand, een 
greep as uit de kachel en als ik het in huis heb een deel houtskool. Verhoudingen

Een rijkbloeiende 
Rebutia wessneriana.

foto: Uitewaal.

noteer ik nooit, hoofdzaak is een gezond mengsel. Vooral de bladaarde dient zuiver 
en volledig verteerd te zijn. Liefhebbers die er van houden hun cactussen kunst
mest te geven, kan ik melden dat ik verleden zomer de Etissokunstmest met goede 
resultaten gebruikte. Echter met kunstmest nooit overdrijven en niet meer geven 
dan op de verpakking aangegeven wordt, eerder iets minder.

We weten ook dat Rebutia’s een bijzondere aantrekkingskracht schijnen te 
hebben voor rode spin. Als voorbehoedsmiddel heb ik in de kas altijd een potje met 
Paradichloorbenzene staan. Paradichloorbenzene heeft de eigenschap uit zich zelf te 
sublimeren. De geur, welke dit product verspreidt, houdt alle insecten op een afstand. 
Komt er toch rode spin in de kas, dan kan men het beste een bekend product gebrui
ken en ter beveiliging nog bestuiven met poederzwavel. Heeft men echter met zwa
vel bestoven dan is er permanent verbrandingsgevaar, zelfs bij redelijk zwakke zon.

Ziezo, nu ben ik aan het einde van mijn Latijn. Een volgende maal vertel ik een 
en ander hoe we aan de verschillende namen gekomen zijn, zoals Eurebutia, Aylos- 
tera, Mediolobivia, Digitorebutia en Cylindrorebutia, met een klein geschiedkundig 
overzicht.
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Crassula mesembrianthemopsis Dtr.
door Dr. H. W. DE BOER.

H oewel ik mij hoofdzakelijk beperk tot de cultuur van planten, welke 
tot de familie der Mesembryanthemaceae behoren, kan ik niet nalaten, 

nu en dan een zijsprongetje te maken en mij met het telen van andere, in 
mijn ogen interessante, vetplanten bezig te houden. Zo kweek ik sinds jaren 
met vrij veel succes de bekende Euphorbia obesa  en sinds kortere tijd de, 
als het ware door zijn uiterlijk bij mijn Mesems behorende, Crassula m esem 
brianthemopsis Dtr.

Deze Crassula behoort volgens de indeling van A. Berger tot de „Sek-

Schaal met 32 bloeiende C rassu la  m esem b rian th em op sis  ( x  %)
foto: Dr. de Boer

tion Pyramidella”, waartoe o.m. ook Cr. columnaris L., Cr. pyramidalis 
Thumb. en Cr. teres Mail. worden gerekend.

Volgens H. Jacobsen: Handbuch der Sukkulenten Pflanzen, Band I 
worden onder de min of meer verwarring stichtende namen: „Crassula 
mesembryantheoides Schoeni, et Bak. f.’ en „Crassula mesembryanthemoi- 
des D. Dietr.” andere Crassulasoorten verstaan, terwijl „Crassula mesem- 
bryanthem oides Dtr. et Bgr” =  Crassula m esembrianthoides Schoeni, et 
Bak. f.”

Crassula mesembrianthemopsis Dtr. ( =  Crassula rapacea  Schoeni.) 
komt op verschillende plaatsen in Zuid-West-Afrika voor (o.m. Groot Nama- 
land, Klinghardtgebergte, bij Kuibis en Warmbad).

De plant, welke een korte, dikke, vleesachtige wortel heeft, bestaat 
uit een zeer kort stammetje, waarop meestal één, in een enkel geval twee
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of drie, rozetten van bladeren voorkomen, welke aan de buitenkant tot 
2% cm lang zijn; die, welke zich in het midden van de rozet bevinden, zijn 
echter niet veel langer dan 1 a U/2 cm; de bladeren worden nl. naar het 
midden toe steeds korter. Aan de basis zijn de dikke, groene, vrij gladde 
bladeren, welke aan de bovenkant vlak tot licht convex en aan de onder
kant afgerond zijn, slechts 3 a 4 mm 
breed; zij eindigen echter aan de top 
in een min of meer driehoekig, dof, 
grijsgroen gedeelte, dat 0.8—1.4 cm 
breed is en ongeveer horizontaal is 
gericht. Van boven af bekeken, ziet 
men weinig meer dan deze horizon
tale, driehoekige, grijsgroene bladtop- 
pen, welke, op een enkele uitzonde
ring na, naar het midden toe telkens 
op een iets hoger niveau liggen, zodat 
ze samen een lage pyramide vormen; 
slechts bij enkele planten liggen de 
driehoekige bladtoppen alle in het
zelfde horizontale vlak.

Van de, tot een half bolvormige, 1 a U/2 cm hoge bloeiwijze verenigde 
bloempjes is de kelk groen, de bloemkroon wit en zijn de helmknoppen 
geel, waardoor de bloeiende planten een zeldzaam fris en aantrekkelijk 
uiterlijk hebben.

Een schaal met 32 bloeiende Crassula mesembrianthemopsis, waar
van één der foto’s een deel vertoont, is, terwijl ik dit artikel schrijf (op 
30 november 1956) van mijn kas naar de huiskamer overgebracht en trekt 
de aandacht van alle bezoekers, zelfs van die, welke anders geen oog voor 
cactussen of vetplanten hebben.

Cr. m esem b ria n th em o p sis  Dtr. (1 X) 
foto: Dr. de Boer.

De tentoonstelling te Hilversum

V an 29 november tot 4 december van het vorige jaar heeft de afdeling 
„Het Gooi” te Hilversum een tentoonstelling gehouden te zamen met 

de Aquariumvereniging „Psettus” en de Vogelvereniging „De Edelzangers”. 
Deze tentoonstelling was slechts van korte duur, doch het is een groot 
succes geworden. De combinatie met de genoemde verenigingen had ten
gevolge, dat velen, die voor een andere liefhebberij kwamen, met grote 
belangstelling de succulenten bezichtigden. Zij maakten voor het eerst van 
hun leven kennis met de niet vermoede schoonheid van deze planten. 
Bij de opstelling werden de inzendingen van de verschillende succulenta- 
leden niet bijeengehouden, doch met het ingezonden materiaal werd een 
mooie groep samengesteld door een der afdelingsleden, een bloemist, die 
de artistieke leiding van de gehele expositie in handen had.

De afdeling cactussen maakte de indruk van een exotische tuin en 
doordat er geen bloeiende planten beschikbaar waren, is de nadruk gelegd 
op de vormenrijkdom der planten en de kleuren van de bedoorning. Het 
materiaal bestond uitsluitend uit planten van de afdelingsleden. Ter aan
vulling waren, voor de bezoekers, die bijzondere belangstelling hadden, een 
aantal kleurendias van bloeiende planten aanwezig, welke door de leden
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Een fraaie overzichtsfoto van de tentoongestelde cactussen en vetplanten.
foto: Hofma

met behulp van kleine viewers werden getoond.
De tentoonstelling werd door de burgemeester van Hilversum geopend, 

en heeft een verblijdend groot aantal bezoekers getrokken, nl. 2000 vol
wassenen en 1400 kinderen. Onder deze laatsten waren een aantal school
kinderen die in klasseverband de tentoonstelling bezochten.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat een kleine ledenwinst werd 
geboekt, terwijl verwacht mag worden, dat in de toekomst, door de meer
dere bekendheid welke deze tentoonstelling aan onze liefhebberij gegeven 
heeft, de afdeling zich zal uitbreiden.

H. RAS, Voorzitter Gooi-Eemland.

Saquaroland Bulletin.
Het decembernummer van „Desert bo- 

tanical garden of Arizona” is ditmaal 
bijzonder interessant. Een volledige revi
sie van het geslacht Toumeya is opge
nomen van Dr. Helia Bravo Hollis en W. 
Taylor Marshall. Zoals bekend is, werd 
in 1922 door Britton en Rosé het geslacht 
Toumeya opgesteld voor de enige soort 
papyracantha.

Later werd in 1943 een nieuwe soort 
toegevoegd, n.1. T. peeblesiana (Croizat) 
Marshall. Door een kleine aanvulling op 
de diagnose van Toumeya brengen ge
noemde auteurs thans de volgende soor
ten onder dit geslacht:

Turbinicarpus klinkerianus Bckbg et 
Jacobs =  Toumeya klinkeriana (Bckbg 
et Jacobs) Bravo et Marshall.

Echinocactus schmiedickianus Boede-

ker =  Toumeya schmiedickiana (Boed.) 
Bravo et Marshall.

Echinocactus macrohele Werdermann 
=  Toumeya macrohele (Werdermann) 
Bravo et Marshall.

Strombocactus pseudomacrohele Bckbg 
=  Toumeya pseudomacrohele (Bckbg) 
Bravo et Marshall.

Echinocactus lophophoroides Werder
mann =  Toumeya lophophoroides (Wer
dermann) Bravo et Marshall.

Turbinicarpus schwarzii (Shurly) 
Bckbg is de beide auteurs niet bekend, 
maar deze, in onze verzamelingen voor
komende plant, is ongetwijfeld eveneens 
een Toumeya.

In de publicatie is een sleutel van de 
genoemde soorten opgenomen. Wij zijn 
deze zeer deskundige cactuskenners 
dankbaar voor hun verhelderende publi
catie.

A. F. H. BUINING.
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Raadgevingen voor de maand maart
D e m aand m aart w ordt weleens de Lentem aand genoemd, doch het zal ons nog 

wel fris in  het geheugen liggen, hoe we vorig ja a r hebben m oeten af rekenen m et 
een guur w in terw eer bij het scheiden der m aanden feb ruari en m aart, w aarbij ge
m iddelde tem pera tu ren  genoteerd w erden van -7 gr. C. ’s nachts. G elukkig, dit 
ja a r is de w eersgesteldheid to t op heden heel w at zachter, en w el zodanig dat de 
m ilde tem pera tuur het stoken in onze serre  overbodig m aakt. Het is, m et dat al, 
nog geen zomer, al kan de zon al heel w at w arm te geven. A lleen op zonnige dagen 
de p lanten  licht besproeien m et lauw  w ater. Dit geldt zowel voor de k u ituu r in 'd e  
serre  als in  de huiskam er. Vervolgens, als hoofdpunt zelfs, scherm  uw  planten  tijdig 
af, om n iet teleurgesteld te  w orden door de bekende „brandvlekken”. De cactussen 
gaan h ierdoor w el niet d irect ten gronde, m aar er w ord t n iettem in afbreuk  ge
daan aan de bovenste cellaag en soms w el aan d iepere cellagen, het is be te r dit te 
voorkom en dan la te r zulk een aangetaste p lan t te  m oeten zien afsterven of een 
tijd lang ontsierde p lan ten  te m oeten aanschouwen. We schenken vooral aandacht 
aan  jonge zaailingen, w elke nog vlugger dan oudere p lan ten  onderhevig zijn aan 
brandvlekken door felle zonnestralen.

V etplanten  mogen nu dagelijks w at w ater ontvangen, we zorgen er ech ter voor 
dat de grond ’s avonds w eer droog is. Z odra in  deze m aand bij sommige cactussen 
de eerste tekenen van nieuw e groei zijn te  bespeuren, d.i. de lichtgroene k leuring  van 
het m iddenhoven gedeelte van de p lan t (groeipunt) en de voorjaarsbloeiers zelfs 
bloem knoppen gaan vertonen, mag m en n iet aanstonds de neiging ten  u itvoer b ren 
gen om de stoffige p lanten  eens lekker af te spoelen, door hen een goede portie 
w ater te  geven. Neen, d it zou tot betreurensw aardige resu lta ten  kunnen  leiden, daar 
onze cactussen, kom ende u it hun rustperiode, hun  haarw ortels hebben verloren, en 
nog m aar w einig vocht u it de aarde kunnen opnemen, de p lan ten  to t w ortelro t of 
w ortelhalsro t zouden kunnen w orden aangespoord. Het verd ien t zelfs aanbeveling, 
voorjaarsbloeiers, w elk nog nooit bloeiden, absoluut droog te houden. Zij w orden 
daardoor gedwongen tot knopvorm ing. Als vaste regel m oeten we aannem en dat 
p lan ten  m inder bloeien naarm ate ze harder groeien.

Liefhebbers, die hun planten  in de huiskam er overw in teren  kunnen deze, indien 
zij over voldoende dekm ateriaal beschikken, tegen het einde dezer m aand w ederom  
in het zom erhuisje of bak onderbrengen, er zorg voor dragende steeds en zeker tot 
einde april, iedere nacht af te  dekken. Tevens is het aangeraden de g lasram en m et 
een dikke w itkalklaag te bestrijken om de p lanten  te vrijw aren  van plotseling op
kom ende felle zonnestralen. Deze laag zal geleidelijk door w ind en regen v e r
dwijnen, en h ierdoor w ennen onze p lan ten  ook geleidelijk aan h e t volle zonlicht.

Ik  vond het raadzaam  enkele bijzonderheden te verm elden aangaande de v e r
schillende m anieren  van het zaaien van cactussen en andere vetplanten. H et behoeft 
zeker geen betoog dat ’t verm eerderen van plan ten  of van de verzam eling door zaaien 
de m eest geliefde en boeiendste bezigheid is van de succulentenliefhebberij. H et zijn 
dan ook die planten, w elke door zaad opgekw eekt en tot bloei gebracht zijn, w aarvan 
de echte liefhebber het m eest zal houden. Zaaien is dè echte liefhebberij, doch dit 
is n iet altijd  een even gem akkelijk w erkje.

Men dien t rekening te houden, en zeker de beginnelingen onder de zaaiers, 
m et gedeeltelijke mislukkingen, doch h ie r geldt ook w eer de regel „al doende 
lee rt m en”. H et zaaien van succulenten is een goede oefening, bovendien leren  we 
onze cactussen van hun ontkiem ing af kennen in hun  verschillende groeistadia. 
Beginners zou ik aanraden het te  proberen  m et gem akkelijke ontkiem ende soorten, 
zoals M am m illaria’s, R ebutia’s, Echinopsis, enz., om zodoende vertrouw d te geraken 
m et de verschillende achtereenvolgende behandelingen in de v ier jaargetijden. H ier
onder volgen enige nuttige w enken voor een goede u itslag bij het zaaien.

Zaaien in  de serre.
W anneer we over een zaaitoestel m et bodem w arm te beschikken, is het aange

raden  nu reeds m et het zaaien te beginnen. Bij een tem pera tuu r van circa 25 gr. C. 
ontkiem en de m eeste cactuszaden het beste. S tijgt de w arm tegraad  door zonbestra
ling hoger, dan zullen de ontkiem de jonge p lan tjes h iervan  geen nadeel ondervinden,
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nochtans beschutten we hen voor een langdurige daling der tem pera tuur tot bene
den de 15 gr. C. W elisw aar gebeurt het ontkiem en reeds op circa 15 gr. C., doch 
volgens mij is het verzorgen van zaailingen, op eerstgenoem de w arm tegraad, voor
deliger om het goed doorgroeien van de jonge p lan tjes in de hand te w erken.

Voor h e t zaaien gebruiken we aarden of cem enten pannen of bakken, liefst m et 
vlakke bodem, w aarvan  er in de handel in verschillende m aten voorhanden zijn. 
Eveneens kan in gewone bloem potjes gezaaid worden, liefst te r  grootte van 7 cm, 
en deze m anier is misschien nog w el het m eest geschikt voor de beginner, daar dan 
gem akkelijk de verschillende gezaaide soorten u it e lkaar gehouden kunnen worden. 
Voor gevorderden in het zaaien is het opkw eken van cactussen door zaaien in  een 
glazen of p lastiek  bak je  geen aardigheid! Nu gaan we over to t het vullen van de 
potten. Op het afvoergaatje w ordt een bloem potscherf m et de holle kan t naar onder 
gelegd en bedekt m et een laagje verw eerde turfm olm . H ierboven kom t dan een 
laag luchtige aarde, bestaande u it gelijke delen grof rijn - of maaszand en goed v e r
teerde bladaarde. H ierm ede w ord t het potje gevuld to t op 2 cm van de rand. Op 
deze laag strooien we nog een dun laagje van dezelfde aarde, doch deze d ient vooraf 
fijn gezeefd te zijn. Vervolgens w orden de potjes in een schotel of bak m et lauw  
w ater gezet; we la ten  d it w ater doordringen tot de bovenlaag zichtbaar vochtig is. 
Door de potjes even voorzichtig op het tab let te stoten doen we de grond in e lkaar 
zakken en daarna behoeven we n iet m eer bevreesd te zijn voor eventuele inzakkin
gen. Nu onze potjes volledig m et w ater verzadigd zijn, verw ijdert m en de schotel 
m et w ater en w ord t overgegaan to t zaaien. De zaden mogen dicht bij elkaar liggen, 
m aar dienen ook zo regelm atig m ogelijk over de te  bezaaien oppervlakte verdeeld 
te  w orden. H ierna bedekken we de zaden m et een fijngezeefd laagje aarde, niet 
d ikker dan de grootte van de zaden. Zeer fijne zaden, zoals die van R ebutia’s en Mam- 
m illaria’s behoeven we niet te  bedekken, deze w orden alleen zachtjes aangedrukt; 
hetzelfde doen we m et de bedekte zaden, m aar vooral niet te  vast, m et een glad 
blokje of iets dergelijks. De potjes kunnen nu in het zaaitoestel gezet w orden en 
vooral de eerste dagen w ordt volle aandacht geschonken aan de tem peratuur. Men 
trach t het zaaisel zo licht m ogelijk te  plaatsen, daar na het ontkiem en de p lan 
tjes de zon (of het licht) broodnodig hebben om goed te kunnen ontw ikkelen. Zowel 
om spoedige uitdroging van de grond, alsook om het verbranden  van de kiem - 
p lantjes te voorkom en, w ord t op de glazen afdekplaat een dun velletje  pap ier ge
legd. We m oeten deze glasplaat iets schuin op het toestel leggen om te voorkom en 
dat condensatiedruppels het aanw akkeren van schim m elziekten in de hand w erken.

Er is een belangrijke factor die we n iet u it het oog mogen verliezen is het 
vochtig houden van de aarde. U itdrogen mag ze nooit, verdrinken  mogen we de 
jonge p lantjes evenm in. Een goede m anier om de vochtigheidsgraad te behouden is 
de potjes ingraven in verw eerde turfm olm  en deze naar gelang van de w eersge
steldheid dagelijks m in of m eer te begieten. Van andere ervaren  zaaiers vernam  ik 
dat het besproeien m et een fijne verstu iver voor de kiem plantjes goede resu lta ten  
m et zich m eebrengt. Als de zaadjes ontkiem en geven we door een w einig lichten van 
de glasplaat de nodige verse lucht. Sommige cactussoorten, o.a. A strophytum s en 
vetp lanten  zijn nogal onderhevig aan w egkwijnen in een gespannen atm osfeer.

De zaailiefhebbers m oeten n iet vergeten, dat voor het bekomen van goede resu l
ta ten  gebruik  gem aakt m oet w orden van de nodige bestrijdingsm iddelen tegen schim 
m elziekten e.a. Zelfs indien de zaaigrond gesteriliseerd is, zal m en na enige tijd 
nog last van algenvorm ing hebben. Te dien einde raad  ik u aan doelm atig w erkende 
produckten  te  gebruiken w aarbij o.a. behoren: Captan, in de handel onder de naam 
Orthocide. T.M.T.D., Fungisol T.M.T.D., Thianosan 80, alle krachtig  w erkende sa
m enstellingen op basis van organische zwavel. Het laatstgenoem d product T.M.T.D. 
kom t ook nog in de handel voor onder de naam  Thiram ex. Voor verdere  inlichtingen 
kan m en zich w enden to t ondergetekende.

A. WILBOORTS,
D iksm uidelaan 296 - B erchen - A ntw erpen.
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Boekbespreking.
In „Mededelingen van de Directeur van 

de Tuinbouw” troffen we onderstaande 
boekbespreking aan:

G. Gilbert Green: Cacti and Suc
culents. Uitg. Faber & Faber, Ltd., 
London. 238 pp., 17 gekleurde en 
186 ongekleurde platen.

Dit uiterlijk goed verzorgde, voor lief
hebbers geschreven boek, bevat een over
zicht van een groot aantal vetplanten. 
Het bestaat uit twee delen; het eerste 
deel handelt over cactussen, het tweede 
over succulenten, exclusief de cactus
sen. In het eerste deel wordt verteld, 
hoe men het best een collectie kan aan
leggen. Men vindt zelfs lijsten van soor
ten, gerangschikt volgens groeiwijze, 
bloeirijkheid en kleur, zowel voor de 
warme als voor de koude kas.

De systematische indeling van de 
cactussen is gebaseerd op het werk van 
Britton & Rosé; dat de geslachten en soor
ten in tegenstelling tot die van de overige 
vetplanten, niet alfabetisch doch syste
matisch zijn gerangschikt, draagt helaas 
niet bij tot de overzichtelijkheid van het 
werk.

Het tweede deel bevat uitsluitend een 
opsomming van de geslachten en soorten 
van de overige succulenten. Een opstel 
over de cultuur ontbreekt helaas; juist 
dit zou een belangrijk onderdeel kunnen 
zijn, daar het kweken van sommige vet
planten voor velen moeilijkheden ople
vert.

Het sortiment is voor de meeste ama
teurs te uitgebreid en de beschrijvingen 
zijn veel te kort. Het is niet mogelijk 
hieruit de planten zelfs maar bij bena
dering te herkennen. Eigenlijk is de be
schrijving niet veel meer geworden dan 
een namenlijst.

De foto’s zijn over het algemeen goed, 
althans men kan de planten, die zijn 
weergegeven, goed herkennen. De ge
kleurde foto’s zijn minder geslaagd; mijns 
inziens zijn de kleuren nogal onnatuur
lijk.

De nomenclatuur is goed verzorgd, al 
is er hier en daar natuurlijk wel een 
foutje in geslopen; zo stelt het middelste 
plantje van plaat A en fig. 96 niet Cras- 
sula anomaloe (bedoeld is anomala) doch 
Crassula radicans voor.

Met een woordenlijst en een opwekking 
lid te worden van de Cactus and Succu
lent Society of Great Britain wordt het 
boek besloten.

Dr. B. K. Boom.

Dia-wedstrijd
Kring ’s-Gravenhage Succulenta.
De afdeling ’s-Gravenhage organiseert 

op maandag 25 maart 1957 een dia-wed- 
strijd (kleinbeeld), waaraan door leden 
van Succulenta kan worden deelgeno
men.

Er zal dien avond een lezing worden 
gehouden over kleurenfotografie door de 
heer van Puffelen, kleurenspecialist en 
vakfotograaf. '

De heer Masschaubt, eveneens een man 
van het vak, zal een aantal dia’s van cac
tussen en andere vetplanten vertonen 
met daaraan verbonden commentaar.

Voorwaarden voor deelneming zijn: lid 
van Succulenta en geen beroepsfoto
graaf.

Aanmelden vóór 18 maart bij de heer 
B. M. Schomper, Acaciastraat 113, Den 
Haag.

De dia’s moeten eigen opnamen zijn, 
zwart-wit en /of kleuren.

Er moeten 3 zwart-wit en /of 3 kleuren
dia’s worden ingeleverd met succulenten 
als onderwerp.

Na aanmelding volgt bericht wanneer 
en waar de dia’s uiterlijk moeten zijn 
ingeleverd en toegezonden.

Er zijn ’n aantal kleuren-omkeerfilms, 
alle bekende fabrikaten, door fabrikanten 
als prijzen beschikbaar gesteld.

Een deskundige jury van beroepsfoto
grafen en kwekers zal worden samen
gesteld.

Alle leden van Succulenta zijn natuur
lijk als gast hartelijk welkom op deze 
avond.

Brandvlekken
In „Cactusweelde” schrijft de heer 

Winkler enige interessante bijzonder
heden over het ontstaan van brandvlek
ken, hetgeen veroorzaakt zou worden 
door het gebruik van Etisso-mesttablet- 
ten. Bij gebruik van Etisso moet men er 
rekening mee houden dat deze meststof 
zich niet voor 100 % oplost. Ik ga als 
volgt te werk. De tabletten worden fijn 
geklopt in een weinig water, daarna voeg 
ik de voorgeschreven hoeveelheid water 
er aan toe en laat het enige dagen rustig 
staan.

Witte vlekken vormen zich wel op de 
plantendelen die door deze oplossing be
vochtigd worden. Twee jaar reeds be
mest ik mijn planten met Etisso, maar ik 
heb tot nu toe geen brandvlekken er aan 
kunnen ontdekken. Men zal echter moe
ten vermijden de planten zelf te bevoch
tigen, want dan zien ze er niet mooi
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m eer uit, als e r w itte  of grauw e vlekken 
zichtbaar w orden, veroorzaakt door niet 
opgeloste Etisso. H et is ech ter toch niet 
te  voorkom en d a t d it gebeurt. H et euvel 
is echter gem akkelijk  te  verhelpen, in 
dien m en enige tijd  na h e t bem esten, de 
p lanten  m et zuiver w ater afspuit. De niet 
opgeloste deeltjes, die aan  de p lan ten  
kleven, kom en daardoor in de grond te 
recht, w aar ze zich na zekere tijd  van
zelf oplossen.

W aardoor ontstaan brandvlekken?
W anneer in de w arm e m aanden op de 

middag de tem pera tuu r in  de kas to t 40 
a 50 gr. C. oploopt, mag e r n iet geneveld 
of gesproeid worden, ook n ie t a l is het 
w ater vooraf verw arm d. Ten eerste is 
deze spontane afkoeling der p lan ten  niet 
heilzaam  en ten  tw eede vorm en zich 
druppels aan  de p lanten, w elke blijven 
hangen en door de zon verh it worden. 
De huid van cactussen bezit als bescher
m ing een fijne w aslaag, w elke de p lan t 
bescherm t voor de verdam ping van haar 
w atervoorraad. D aar voor het sproeien 
en het nevelen over het algem een geen 
gedistilleerd w ater gebru ik t w ord t en 
zodoende m inerale bestanddelen in het 
w ater aanw ezig zijn, is de mogelijkheid 
aanwezig, dat bij hogere tem pera tuur 
de op de p lan ten  achtergebleven d ru p 
pels en de daarin  aanwezige bestanddelen 
oorzaak zijn van de oplossing der w as
laag van de huid, w aardoor deze aan 
verbranding  w ord t blootgesteld.

V erder m oet m en zorgen dat in het 
glas, w aarach ter de p lan ten  staan, zich 
geen luchtblaasjes bevinden, daar deze 
soms als een brandglas w erken. D it euvel 
kan men, door het aanstippen m et verf, 
u it de weg ruim en. Ook krijgen planten, 
w elke te d icht bij h e t glas staan, snel 
verbrandingen, vooral als deze be
sproeid w orden. Men besproeit d e r
halve in  de zomer, ap ril/m e i tot septem 
ber, alleen in  de la te  nam iddaguren, 
van septem ber af daarentegen ’s m orgens 
vroeg. W anneer he t in  de w in te r nodig 
m ocht zijn, dan nevelt m en op h e t m id
daguur. Wie op deze wijze handelt zal 
geen schade ondervinden. Volgens m ijn 
mening d raag t Etisso de schuld niet. De 
brandvlekken zullen w el een andere oor
zaak hebben. W ellicht w erden deze p lan 
ten  bij een scherpe zonbestraling bego
ten.

W at is dat voor een d ier?
SCHILDLUIS: - D it insekt is te  h e r

kennen aan zijn ovaal w itachtig  grijs 
schelpje m et een donkerbru in  puntje. 
Deze schelpjes kan  m en n ie t gem akkelijk

los m aken van de plant, ze zitten  er als 
het w are aan vastgezogen. H et insekt is 
2 a 3 mm groot, het is gewoonlijk te 
vinden op de bladeren.

V roeger gebruikte m en een oplossing 
bestaande u it gelijke delen alcohol 94 % 
en w ater. Deze oplossing diende om de 
b laderen  aan te stippen of af te  wassen. 
Meestal ging dan de glans van de p lan 
ten  verloren, daar de waslaag w erd op
gelost. Deze behandeling was echter nooit 
afdoende, de d iertjes w aren  moeilijk te 
doden m et deze w erkw ijze en de eieren 
bleven ongedeerd. Nu gebru ik t m en Ge- 
zafid of een oplossing van DDT in olie. 
W aarom ju ist d it produkt? Wel, de d ie r
tjes adem en door een opening, ontstaan 
door een lichte opheffing van het schild. 
Olie heeft de eigenschap gem akkelijk 
door te dringen daar, w aar w ater m oei
lijk doorheen kan komen. Het opgeloste 
DDT kan dus h ier het insekt doden.

G ebruikte oplossing. Men nem e 2,5 cc 
per lite r w ater en spuit daarm ee tw ee
m aal in de 8 dagen. Ook E. 605 is zeer 
goed en zeker als de insekten zich v e r
plaatsen. H et p rodukt heeft echter het 
nadeel dat het zeer giftig is. Men moet 
het 3 of 4 m aal gebruiken en dan w erkt 
het nog m aanden na. V. C.

Correspondentie
De heer G. S. te  T. schrijft:
Als ik  Etisso gebruik, drijven er steeds 

w itte vlokjes in het w ater, die zich niet 
oplossen. Is d it na tuurlijk  of is e r een 
bijzondere behandeling voor nodig. Mag 
Etisso ook gegeven w orden aan zaailin
gen van 2 a 3 m aanden oud ? 
A n t w o o r d :

De w itte vlokjes zijn de sporenelem en
ten  die n iet oplossen in  het w ater, deze 
w orden in de grond echter w el opgeno
m en door de planten. E r is dus niets 
speciaals aan te doen, enkel opletten dat 
ju is t deze w itte vlokjes in de grond 
komen. Men mag zonder bezw aar Etisso 
aan jonge zaailingen geven, h e t verschil 
zal snel genoeg te zien zijn. Men houde 
zich echter stip t aan de aangeduide hoe
veelheden en m en geve dus n ie t te  veel 
mest, de jonge p lan tjes zouden het toch 
n iet kunnen opnemen.

W. G.

De heer G. S. — B etreffende uw  vraag 
over Notocactus mammulosus, subm am - 
mulosus en pam pana, delen wij u  mede 
dat in de eerstkom ende no’s van Succu
lenta enige zeer uitvoerige artike len  over 
d it geslacht van de heer Buining zullen 
verschijnen, w aardoor ook uw  vragen 
opgelost zullen worden.



Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W . J .  v a n  K em pen

Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen, Tel. 23377, Giro 547230

heeft plaats, zaterdag 16 maart 1957, om 
15 uur stipt, Victor Braeckmanlaan 175, 
St.-Amandsberg-Gent.

Te volgen weg: Tram 7 tot aan de halte 
gemeentehuis St.-Amandsberg. De Ant
werpse Steenweg volgen tot aan de eer
ste straat rechts. Langs de Bloemisten
en de Roozebroeckstraat bereikt men - 
precies voorbij de Dr. Dereusestraat - 
de V. Braeckmanl. Langs de linkerkant 
van voornoemde laan treft men de kwe
kerij aan. Van de tramhalte af: plm. 7 
minuten te voet. De tombola zal plaats 
hebben bij de heer A. Coppens. Al de 
leden e.a. plantenliefhebbers zijn wel
kom. Het Bestuur.

ROTTERDAM
ZESDE LUSTRUM.

Op 9 maart hopen wij ons 6e lustrum 
feestelijk te vieren in de Vrije Evange
lisch Kerk aan de Jan van Loonslaan 6. 
Dit wordt een avond met film, diverse 
verrassingen en een tombola.

Voor de tombola rekenen wij op uw 
aller medewerking. Niet alleen planten, 
maar ook andere voorwerpen zijn wel
kom, o.a. kunstvoorwerpen, handwerken, 
enz.

Allen hartelijk welkom.

NIEUWE LEDEN :
Mej. I. M. Brusse, Abrikozenstraat 191, 

Den Haag.
C. van Deursen, Vervoldestraat 45, Den 

Haag.
Mevr. W. van Eck-Vermeulen, Toussaint- 

kade 34, Den Haag.
N. Favié, Regentesselaan 269, Den Haag. 
Mevr. N. C. Harsveld-van der Togt, De- 

demsvaartweg 634, Den Haag.
Mevr. M. B. van den Heetkamp—van 

Vynck, van Sevenbergenstraat 37, 
Voorburg.

A. W. Hoonhout, P. C. Bothstraat 42, 
Gouda.

T. Huismans, N.W. Buitensingel 61, Den 
Haag.

J . W. de Haas Jr., Kon. Wilhelminalaan 
142, Voorburg.

Mevr. W. de Klark-van Deth, Soestdijk- 
sekade 167, Den Haag.

W. L. Kommer, Idenburglaan 95, Rijs
wijk.

Mevr. H. C. Leenart—Thieme, Stevinstr. 
306, Scheveningen.

J. van der Linden, Nieuweweg 54, Hon- 
selersdijk.

H. W. Geesink, Oranjestraat 3, De Lier. 
H. J . Molier, van Kinsbergenstraat 44, 

Den Haag.
D. P. van der Meer, Heeswijkplein 38,

Den Haag.
W. T. Oldenbroek, Pansierstraat 35, Den 

Haag.
J . F. M. Piët, 2de Schuytstraat 149, Den 

Haag.
P. R. van der Plaats, Katwijksestraat 119, 

Den Haag.
Mevr. J . Róssing, Breedstraat 41, Den 

Haag.
G. Rijkers, Laan van Meerdervoort 1541, 

Den Haag.
Mevr. G. D. M. Sanders-Kruyt, Soestdijk- 

seplein 13, Den Haag.
Mevr. W. Scheublin-Wilson, Amsterdam- 
seveerkade 48, Den Haag.
Mej. R. Schuitema, Buis Ballotstraat 83, 

Den Haag.
Mevr. S. M. G. Treu-Dijkman, Bachman- 

straat 15, Den Haag.
L. A. van Velzen, Abrikozenplein 7, Den

Haag.
Mevr. E. Verduin-de Bruin, Wilhelmina- 

singel 18, Pijnacker.
Mej. I. Volbers, Kon. Wilhelminalaan 277, 

Voorburg.
A. H. Voerhuis, Binckhorststraat 66, Den 

Haag.
Mevr. M. Vromen—Friedrich, Pioen weg 

11, Den Haag.
J . H. J . Wigt, Woudenbergstraat 85, Den 

Haag.
C. van Zeventer, de Genestetlaan 172, 

Den Haag.
M. J . Dubbeld, Timorstraat 3a, Vlaar- 

dingen.
J . A. J . Koster, Zoetendijk 3-1, Reeuwijk. 
Mevr. A. Barendrecht-Zeeuw, Kerkdijk 

21, Rozenburg.
W. Leicher, Witte de Withstraat 17d, 

Rotterdam.
Mevr. M. Meyer-Prinselaar, Eelaan F. 

265, Dokkum, Friesland.
E. M. H. van der Lee, Beeklaan 403, Den

Haag.
C. Bulder, Frans Halskade 187, Rijswijk.

BELGIË :
Const. van Looy, Jul. Steursstraat 76, 

Deurne.
L. Audenrode, St. Bernardsesteenweg 243, 

Antwerpen.
Corn. Wens, Jul. Pauwelsstraat 23, 

Hoboken.
Mej. Fr. Daems, Kerkstraat 5, Terhagen.



Zaadverkoop ten bate van het Clichéfonds
24 Delosperma caespitosum f 0.25
25 — carolinense f 0.25
26 — herbeum f 0.25
27 — sutherlandii f 0.25
53 Astrophytum myriostigma f 0.35
54 — ornatum f 0.35
57 Ferocactus melocactiformis f 0.35
62 Gymnocalycium saglionis f 0.30
67 Rebutia minuscula f 0.25
69 — senilis f 0.30
70 — chrysacantha f 0.35
79 Astrophytum myriostigma

var. nudai f 0.35
83 Mammillaria, gemengd f 0.30
96 Opuntia mojavensis f 0.30
97 — gemengd f 0.30
101 Trichocer. pasacanus f 0.30
102 — spachianus f 0.30
103 — herzogianus f 0.35
115 Frailea pygmea f 0.35
116 Argyroderma octophyllum f 0.35
117 Titanopsis schwantesii f 0.35
118 Fenestraria rhopalophylla f 0.35
119 Mammillaria mazatlanensis f 0.35
120 — fuscata f 0.35
121 — hamiltonhoytae f 0.35
122 — mendeliana f 0.35
123 — vagaspina f 0.35
124 — glauca f 0.35
125 — surculosa f 0.35
126 — baumii f 0.35
127 — erectohamata f 0.35
128 — wiesingerii f 0.35
129 — spinossissima

var. sanguinea f 0.35
130 — perbella f 0.30

131 Mammillaria gilensis f 0.35
132 — woodsii f  0.35
133 — rhodantha

var. sulphurea f 0.35
134 — — — rubra f 0.35
135 — moellendorfiana f 0.35
136 — kunzeana f 0.35
137 Cleistocactus baumii f 0.35

var. columbrinus f  0.35
138 — baumii var. flavispinus f  0.35
139 Oreocereus trolli f  0.35
140 Malacocarpus corynodes f 0.35
141 Brasilocactus leninghausii f 0.30
142 Rhinephyllum broomii f  0.25

Men wordt verzocht geen zaadbestel- 
ling te schrijven op giro- of postwissel- 
strookjes of op een aan beide zijden be
schreven briefkaart en niet alleen de 
nummers, doch ook de namen van de 
verlangde zaden te vermelden.

Bestel alleen zaden, die hierbij worden 
aangeboden en geen zaden uit vorige 
aanbiedingen.

Toezending volgt uitsluitend na ont
vangst van het verschuldigde bedrag, 
vermeerderd met f  0.15 voor verzendkos
ten. Men vergete niet enkele soorten op 
te geven, die als vervangingssoorten 
dienst zullen doen.

Verzoeke het bedrag over te maken per 
postwissel (geen postzegels s.v.p.) of 
door overschrijving of storting op post
rekening 3 9 8972 ten name van Mej. 
J. J. E. VAN DEN THOORN, Papegaai- 
weg 6, Wenum, Apeldoorn.

A. Bastens, Canal de Stuyvenberg 18, 
Mechelen.

P. L. Dossche, Jaak Blockstraat 44, 
Mortsel.

Mej. M. L. Bal, Ed. Arssensstraat 3, 
Mortsel.

Godfr. Smeets, Bilsensteenweg 224, Ton
geren.

Aug. Beke, Em. Clauslaan 3, Gent.
L. de Maeyer, Ferrerlaan 33, Gent.
André Leman, Poekestraat 2, Ruiselede, 

West-Vlaanderen.
Leop. Danneels, Bruggesteenweg 16, Dud- 

zele.
Dr. Ch. Vrints, Jul. Moretuslei 270, W il

rijk.
Mich. Derijcke, Voetbalstraat 21, Gent- 

brugge.
Mevr. Neefs van Hooydonck, Nieuw- 

snoersteenweg 8, Wuustwezel.
Mej. Elza Saets, Rue aux Fleurs 49, 

Haunonsart.
Rob. de Feu, Ankersstraat 12, St. Niklaas.
Gust. Clarys, Jul. Pauwelsstraat 164, 

Hoboken.
Mare. Meys, Kruisen 29, Kalken, O.V1.
René Rasier, Nevelstraat 120, Lotenhulle, 

O. VI.
Fr. Vyncke, Kempstraat 97, Gent. O.VI.

H. Vyncke, Palingshuizen 141, Gent,
O. VI.

A. de Cock, Eg. Segerslaan 6, Wilrijk.
Rob. Germ, Lageweg 500, Hoboken.
L. Franssen, Plein 21, Tongeren.
Em. Catthoor. Avenskouter 11, Merel- 

beke, St.
Mej. A. Gonnissen, Jan Rosierlaan 85, 

Smeermaas, Lanaken.
Mej. M- Nicaise, Tentoonstellingslaan 80, 

Gent.
T. Schelfhout, Minderbroederstraat 43, 

St. Niklaas.
T. Collet, van Hoeystraat 52, Mechelen.
A. Houbrechts, Radiostraat 95, Tongeren.
M. Poffé, Spoorwegstraat 46, St. Truiden.
Gast. Rits, K. Boomstraat 21, Blaasveld.
G. de Mol, Rijhovelaan 231, Gent.
J. Parent, Rue de la Westree 52, Oreye- 

Liege.
M. Tahon, Rue de la Westree 52, Oreye- 

Liege.
Mevr. Lauwagie, Wondelgemstraat 79, 

Gent.
Mevr. Vertommen-Bouchée, Avenue de 

1’Armee 297, Deurne.
Mevr. Meulders-Thomas, Terlindenhof- 

straat 116. Merksem.
J. Roovers, Inter-Escautstraat 95, Schelle-
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Nederlands-Belgische Veren ig ing van Liefhebbers 

van Cactussen en andere Vetplanten

S U C C U L E N T A
Crassula p ic tu ra ta  ‘Boom  n. sp.

B. K. BOOM
Instituut Veredeling Tuinbouwgewassen, W ageningen.

CRA SSU LA  PICTURATA n. sp., a C. cooperi rosettis perennibus, foliis 
latioribus, inflorescentiis m ajoribus m ultifloris, sepalis fere liberis sub- 
ciliatis, antheris m ajoribus differt.

Acaulis; folia radicalia rosulata, tetrasticha, 15-25 mm longa, 8-10 mm 
lata, superiora valde decrescentia, ovalia, glabra, apice acuta, basi late- 
attenuata, margine laxe albo-ciliata, superne viridia punctis rubris im
m ersis et irregulariter sparsis, subtus rubescentia; inflorescentia corym- 
bosa, ad 5 cm longa et lata, pedunculo et axibus albo- et retrorsipilosis, 
pedicellis glabris, bracteis lanceolatis; sepala fere libera, longe-ovata, 
acuta, margine glabra vel ciliis brevissimis munita; petala obovata, apice 
breviter mucronata, alba, dorse leviter rubescentia; antherae magnae; 
glandulae breves, leviter em arginatae; carpella ovoideo-lanceolata, in 
stylo brevi attenuata.

Steynsbergdistrict, Zuid Afrika, ±1950 levend gezonden naar Mrs. Vera 
Higgins te East Croydon; type in Rijksherbarium  te Leiden, coll. Boom, 
no. 32432, Wageningen, 21 ju li 1955.

De hier afgebeelde en beschreven plant is sedert enkele jaren vrij alge
meen bij de liefhebbers in cultuur. Aanvankelijk meende men te doen 

te hebben met een breedbladige vorm van Crassula cooperi, zodat men hem 
soms wel aantreft als Crassula cooperi major, maar een nadere studie 
heeft me tot de overtuiging gebracht, dat we hier te maken hebben met 
een nieuwe soort, die ik naar de fraai getekende bladen Crassula picturata 
heb genoemd. Het is een plant afkomstig uit Zuid-Afrika en kort na de 
oorlog gezonden naar Mrs Vera Higgens te East Croydon, die mij in 1952 
een stekje afstond.

Van Crassula cooperi is vrij veel materiaal bekend; het is variabel, zo 
zelfs, dat sommigen er nog een andere soort uit menen te moeten afsplit
sen nl. Crassula bolusii; maar een vergelijkende studie van het materiaal 
leverde mij slechts geringe verschillen op, zodat Cr. bolusii ongetwijfeld 
als een synoniem van C. cooperi zal moeten worden beschouwd. De ken
merken van de soort, waarom het hier gaat, vallen geheel buiten de variatie 
van Crassula cooperi: de blijvende rozetten, de brede bladen, de wijze van 
tekening, de krachtige bloeistengel met de brede, rijkbloemige bloeiwijze, 
de practisch niet gewimperde kelk, de grote helmdraden en het langzaam 
toegespitste vruchtbeginsel vormen het karakteristiek van Cross, picturata.

Een soort, die na verwant is met C. cooperi en waarvan men in de lite
ratuur onvoldoend differentiërende gegevens vindt, is C. schmidtii Reg.
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Oppervlakkig onderscheidt deze soort zich opvallend door de blijvende 
rozetten, de smalle bladen, die donkergroen, dus niet rood, getekend zijn 
en de rode bloemen (wit bij cv. alba). Een nadere vergelijking van de bloe
men bracht nog meer verschillen aan het licht, die op de bijgaande tekening 
duidelijk tot uitdrukking komen; het meest typisch zijn de rijk gewimperde 
kelk, de kroon, die aan de top iets aan de rugzijde gekield is en de smalle 
vruchtbeginsels.

Hier volgt een vertaling van de latijnse diagnose : stengelloos; onderste 
bladen in rozetten, 4 rijig, 15-25 mm lang, 8-10 mm breed, de bovenste sterk 
in grootte afnemend, ovaal, kaal, top spits, voet breed versmald, rand los

C rassu la  picturata toto: uitewaai

en wit gewimperd, bovenzijde met onregelmatig verspreide, ingezonken en 
rode punten, onderzijde roodachtig; bloeiwijze tuilvormig, 5 cm doorsnede, 
met wit en achterwaarts behaarde steel en assen; bloemsteeltjes kaal; schut
bladen lancetvormig; kelkbladen bijna vrij, lang-eirond, spits, rand kaal of 
met zeer korte wimperharen; kroonbladen omgekeerd eirond, top kort ge
spitst, wit, achterzijde iets roodachtig; helmknoppen groot; klieren kort, iets 
uitgerand; vruchtbeginsel eivormig tot lancetvormig, in de korte stijl ver
smald.

S utnmary:
Specimen of the species described above were sent — 1950 from South 

Afrika to Mrs Vera Higgens, East Croydon. Soon after the introduction 
plants came into cultivation under the name of Crassula cooperi major. The 
characters of the leaves and flowers however differ substantially from Cr. 
cooperi as in shown in the figures on pag. 43; therefore it seems justified
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to assume this Crassula as belong- 
ing to a new species and taking 
into consideratiori the attractive 
design of the leaves I have decided 
to name it Crassula picturata.

Crassula picturata differs from 
Crassula cooperi by the persistent 
rosettes, the much broader leaves, 
the manyflowered and larger in- 
florescences, the nearly free and 
sparsely ciliate sepals and the much 
longer anthers.

A : C rassula p ic tu ra ta  
B : C rassula cooperi
C : C rassula schrn id tii

a. k e lk b la d  — b. k ro o n b lad  — 
c. k l ie r  — d. m ee ld ra a d  — 
e. v ru c h tb lad .

Raadgevingen voor de maand april

W a t ik  vo rige  m aan d  o ver h e t zaa ien  in  de se r re  sch reef, is ook voor een  groo t 
g ed ee lte  op h e t zaa ien  in  de h u isk a m e r toepasselijk . E r is e c h te r  één  g ro te  fak - 

to r  d ie  een  v o o rn am e ro l  spee lt, tro u w e n s o n m isb aa r is v o o r a lle  a n d e re  su ccu len ten  
in  de  k am er, h e t l i c h t .

Z aa ien  in  de h u isk a m e r is a lle en  m ogelijk  w a n n ee r  w e b esch ik k en  o v er een  zeer 
lich te  p laa ts , w a a r onze z aa ite s ten  k u n n e n  v e rto ev en . H et zaa ien  k a n  h ie r  eveneens 
gesch ied en  bij k u n stm atig e  w arm te , o n d e r a n d e re  c e n tra le  v e rw arm in g , e lec tr ic i-  
te i t  of p e tro leu m . Ik  ra a d  e ch te r  de  b e g in n e r-z a a ie r  a an  nog en k ele  w ek en  te 
w ach ten  a lv o ren s  de zaden  aan  de  g ro n d  toe  te  v e r tro u w e n  en  geen  g e b ru ik  te 
m ak en  v an  b o d em w arm te . H et b este  is m e t ’t  zaa ien  te  w ach ten  to t e in d e  ap ril. In  de 
m aan d  m ei is h e t w eer o v er h e t a lgem een  v rij w a rm  en k a n  m en  zo n d er h u lp b ro n n en  
m et succes zaa ien  in  de h u isk am er. W at h e t g e reed m ak en  van  de zaa ite s ten  en  b e h a n 
d e lin g  v an  de zad en  b e tre f t, k a n  ik  v e rw ijzen  n a a r  m ijn  a r tik e l  v an  de  vo rig e  m aand , 
d a a r  de b e h an d e lin g  gelijk  is. E en fe it is zeker, n.1. d a t w e v a k e r  zu llen  m o eten  g ieten , 
of de zaa ite s ten  v lu g g er m et w a te r  m o eten  la te n  v e rzad ig en , d a a r  in  de  se r re  de 
g ro n d  n ie t zo v lug  zal o p drogen  als in  de  d roge  lu ch t b in n en sh u is .

De o n d e rv in d in g  h e eft ons g e lee rd  d a t z ek ere  z iek tek iem en  a fb re u k  doen aan  de 
goede g roe i en  o n tk iem in g  v an  de zaa ilingen . In  d it  v e rb an d  h o u d en  w e rek en in g  
m et de  vo lgende  m aa treg e len .

Ik  ra a d  aan  om  de zaa ip an n en  s te r ie l te  m ak en  door v e rw arm in g  op 100 g rad en  
C elsius - o n d erd o m p elin g  in  kok en d  w a te r  - de  zaa ig ro n d  te  v e rw arm e n  m et een  
w e in ig  w a te r  to t 80 g ra d en  C elsius en  g ed u ren d e  10 m in u te n  te  stom en; de zaden  vóór 
h e t u its tro o ie n  te  o n tsm etten  m et d o e ltre ffe n d  w e rk en d e  d e s in fek to ren  (T.M.T.D., 
enz.); en  re g e lm a tig  de  g rond  aan  de l ic h tzu re  k a n t te  houden , pH  6.

M et de  aan v an g  d e r  len te  k om t ook w e e r  lev en  in  onze cac tu ssen  en  an d ere  
v e tp lan ten . L angzaam  m a a r  zek e r o n tw ak en  zij u i t  h u n  ru s tp e rio d e , w a t goed w a a r-  
nei m b aa r is, v o o ra l aan  h e t lich t en  h e ld e r  k le u re n  v an  de d o ren s en  w o lh a ren  en 
h e t l ic h te r  g ro en  k le u re n  aan  de  top  of b e te r  gezegd van  ’t  g ro e ip u n t o n zer cactussen . 
M .mig lie fh eb b e r zal m et ongedu ld  u itz ien  n a a r  de  é é rs te  b lo em knoppen , w elke  bij
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een goede overwintering aan talrijke lentebloeiers reeds kunnen verschijnen en die 
zich als het ware uit het cactuslichaam naar buiten wringen, tussen de, soms dicht 
opeenstaande mammellen, of hun driekantige spits toelopende hoofdjes uit de witte 
haren steken. Wanneer men de gelukkige bezitter is van zulke planten, waaronder
o.a. kunnen behoren verscheidene Mammillaria’s, Rebutia’s, Gymnocalyciums en 
ook de Phyllocactussen, laat dan deze planten voorlopig nog met rust, vermijdt het 
draaien van de potten in verhouding tot het invallende licht en verpot zeker niet 
vóór de bloei. Met water geven mag men bij zonnige dagen ook niet overdrijven en 
het beste is deze planten eerder nog wat aan de droge kant te houden, hoewel de 
aarde niet meer volkomen droog mag worden om de reeds ontwikkelde bloemknop
pen niet tot uitdrogen te dwingen.

Voor de andere cactussen en vetplanten wordt het tijd om aan verpotten te den
ken. Over de samenstelling van de te gebruiken grondsoort is nog lang niet het 
laatste woord gezegd. Volgens sommige cactuskenners zou het zelfs mogelijk zijn 
onze planten te kweken in zuiver rijnzand. Immers, rijnzand is uit chemisch oogpunt 
niet volledig neutraal op plantenvoedkundig gebied en het is dientengevolge best 
mogelijk goede cultuurresultaten met dit zuivere rijnzand te bekomen. De begin
nende liefhebber raad ik aan een degelijk voedzaam grondmengsel te gebruiken en 
wel één van de volgende, waarin onze succulenten goed gedijen en bloeien.

1. 2 delen verteerde turf, 2 delen tuinaarde (geen zandige), 1 deel houtskool,
1 deel grof rijnzand en een weinig kalk.

2. 2 delen tuinaarde, 1 deel verteerde bladaarde en iy2 deel rijnzand.
3. 1 deel bladgrond, 1 deel kleigrond en 1 deel rijnzand.
Enkele dagen vóór het verpotten worden de planten aan de droge kant gehou

den, dit om een goed loskomen van de aarde uit de potten te vergemakkelijken en 
zo weinig mogelijk schade aan de wortels te veroorzaken. Het verpotten kan de 
beginneling wel eens afschrikken, doch zo moeilijk is het in werkelijkheid niet. Men 
leert hierdoor beter zijn planten kennen en meer naar waarde schatten. Laat u 
vooral geen schrik aanjagen door de soms fijne dorentjes, die in de huid prikken. 
Een volgende maal gaat het beslist veel beter. Het grondmengsel legt men enkele 
uren voor we aanvangen met verplanten op de plaats waar we de operatie uit
voeren, om een te groot verschil in temperatuur tussen aarde en wortels te vermij
den. Men let ook op het vochtgehalte van de aarde. Deze moet juist vochtig aanvoe
len, dus niet droog maar ook n i e t  te nat.

Worden geen nieuwe potten gebruikt, dan legt men de oude in een heet soda- 
sopje en we schrobben ze goed schoon met een harde borstel. Hardnekkig aanklevende 
kalk kan men het beste verwijderen met een sterke azijnoplossing. Daarna zorgvul
dig afspoelen. Nieuwe potten leggen we een tijdje in zuiver water en laten hen zo
doende flink water opzuigen. Een normaal gegroeide plant wordt in een pot, welke ’n 
maat groter meet dan de oude, overgeplant. Hoe gaat men te werk bij het vullen der 
potten? Onderin de potten komen enkele bloempotscherven en we zorgen er voor dat 
het afvoergaatje niet verstopt raakt, hierboven komt een laagje grof geklopte bak
steen of stukjes houtskool, dan volgt de eigenlijke teelaarde. De plant wordt uit haar 
oude pot gehaald, door deze laatste voorzichtig op de rand van een plank of tafel te 
tikken. Men zal zo gemakkelijk de plant met aarde en al uit de pot kunnen halen. 
Wanneer de wortels toch aan de potrand blijven zitten, gaat men voorzichtig met een 
dun houtje of iets dergelijks, in geen geval een scherp voorwerp, tussen de wortel- 
kluit en de pot in, om de aanhechtende wortels met de minste schade vrij te maken. 
Vertoont zich bij het uithalen van de plant een stevige wortelkluit met gezonde 
haarwortels, dan is het niet noodzakelijk de aarde los te maken, men plaatst de plant 
in een grotere pot en vult de ruimte met verse aarde aan. Goed aandrukken! Het 
kan voorkomen, dat de aarde bij het uithalen van de plant van de wortels valt. Dat 
iŝ  een teken voor nader onderzoek. Vertonen de wortels een wit-grijze of blauw
achtige kleur of hier en daar witte pluisjes, dan is uw plant aangetast door wortelluis. 
In dit geval de dode wortels met een scherp mes verwijderen en de wortelkluit be
handelen met een emulsie van DDT of HCH in water. De plant na het ontsmetten 
laten drogen uit de zon en daarna oppotten in goede aarde. De beste resultaten 
voor het vernietigen van wolluis, wortelluis, schildluis, e.a. worden bereikt, indien de 
bestrijdingsmiddelen gebruikt worden bij een minimum temperatuur van 20 gr. C. 
Een goede methode om uw planten wortelluis-vrij te houden is, zowel voorbehoedende 
als curatief werkende produkten te gebruiken op basis van Malathion en daarmede 
de planten regelmatig te begieten. A w jl b OORTS,

Diksmuidelaan 296 - Berchen - Antwerpen.
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INZENDING KOPIJ
Afdelingssecretarissen worden vrien

delijk verzocht, kopij voor aankondigin
gen van vergaderingen en korte versla
gen daarvan, voor de 20ste van elke 
maand, aan de redactie te zenden.

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT

Vergadering op zaterdag 13 april a.s. 
n.m. 3 uur ten huize van de heer Rubingh, 
van Straelenlaan 25, Soestdijk.
1. Bezichtiging kas.
2. Algemeen praatje en verloting.

F. J. MEaER, Secr.

DEN HAAG
VERGADERING VAN 18 FEBR. 1957.

De voorzitter opende de vergadering 
met een hartelijk woord van welkom. 
De notulen van de vorige vergadering 
werden zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd.

Het mastklimmen voor leden die min
der dan twee jaar lid waren en voor ge- 
vorderen was een succes. Er werden zes 
koppels gevormd, die de door de heer 
Bonefaas afgevuurde vragen moesten be
antwoorden. Na de pauze kreeg het cac
tusforum vele vragen te beantwoorden 
en toe te lichten. Het was een gezellige, 
maar ook zeer leerzame avond. Na de 
rondvraag sloot de voorzitter de verga
dering.

Mevr. C. M. Hardonk,
Secretaresse.

„KAKTUSVREUGDE” —  GENT.
Verslag over de Jaarlijkse Algemene 
Vergadering.

Kastoestand. Tijdens de jaarlijkse alge
mene ledenvergadering van 16 februari 
jl., werd door de heer A. Leman, pen
ningmeester, verslag uitgebracht over de 
kastoestand.

In 1956 bedroegen de ontvangsten 
14.604,—• BF, de uitgaven 14.191,— BF. 
Batig saldo: 413,— BF. 
Bestuursverkiezing.

Het Bestuur, alsmede de leden van de 
verschillende kommissies, werden bij 
eenparigheid van stemmen herkozen.

De heer E. T. Claeys, voorzitter, gaf 
een overzicht van de werking in 1956 
en van de toekomstplannen voor het 
nieuw maatschappelijk jaar.

Op voorstel van de heer A. Beke werd 
besloten, onze medewerking te verlenen

aan een belangrijke tentoonstelling inge
richt door „Scientia” .

Tombola. De gratistombola kende een 
groot sukses. De le prijs - een Echino- 
cactus grusonii van 20 cm diam. - ging 
naar de jongeheer Goethals Herman, lid 
van de jeugdafdeling. De 2e prijs - een 
prachtige, zodenvormende Mam. com
pressa - werd gewonnen door Mej. 
Marg. Nicaise, apotekeres. Al de andere 
leden ontvingen eveneens een mooi 
plantje. Wij danken de schenkers, de 
heren Alex. Coppens en A. Van deYi 
Bulcke, kaktuskwekers.

Na de rondvraag werd de vergadering 
gesloten.

Maandelijke vergadering.
De eerstvolgende maandelijkse verga

dering heeft plaats, zaterdag 20 april 
1957, om 15 uur stipt, in het auditorium 
van het „Botanisch Instituut Julius Mac 
Leod” , van ’s Rijks Universiteit Gent, 
K. L. Ledeganckstraat 33, Gent. Trams 
5, 7 en 9.
DAGORDE:
1. Verslag van de voorgaande bijeen

komst, door de heer R. Rasier.
2. Medewerking aan de tentoonstelling, 

in het „Botanisch Instituut Julius 
Mac Leod”, ingericht door „Scien
tia” . Opdracht aan de tentoonstel- 
lingskommissie.

3. De huidige stand van de systemati
sche indeling, door E. T. Claeys, 
voorzitter.

4. Keuring van zaailingen e.a. kaktus- 
sen.

5. Rondvraag.
6. Tombola.

Na de vergadering: bestuurszitting. 
Verslag over de vergadering van het 
Hoofdbestuur in Nederland. Het interna
tionaal kongres van de I.O.S.

Aanmerking: Er worden naar de leden 
geen afzonderlijke uitnodigingen ge
stuurd van deze vergadering !

ROTTERDAM
VIERING ZESDE LUSTRUM.

Op zaterdag 9 maart heeft de Rotter
damse kring onder grote belangstelling 
haar zesde lustrum gevierd.

De voorzitter, de heer Wit, opende de 
feestelijke bijeenkomst met een hartelijk 
woord van welkom, waarna hij een kort 
overzicht gaf over het wel en wee van 
de voorgaande 30 verenigingsjaren. De 
verdere leiding van de avond was in han
den van de voorzitter van de feest- en
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ten to onste llingscom m issie , de  heev B ra 
venboer.

A ls a fg ev aard ig d en  v an  de k r in g  D en 
H aag  w a re n  aanw ezig  d e  h e re n  B om - 
m eljé  en  B onefaas, d ie  de  g e lu k w en sen  
v an  de H aagse k r in g  o v e rb ra c h te n  en 
voor de  tom bola  een  bon  voor aankoop  
v an  p lan te n  te n  g eschenke  aanboden .

Ook w as een  sc h rif te lijk e  fe lic ita tie  in 
gekom en v an  de h e e r  en  m ev ro u w  J .  A. 
van  W illigen  v. d. W aal. u i t  IJm u id en , 
o u d -led en  v a n  onze k rin g . Z ow el aan  de 
h e e r  en  m ev r. v a n  W illigen  als a an  de 
H aagse k rin g  onze h a r te li jk e  dank .

Wij v e r tro u w e n  d a t op de  door ons te  
hou d en  ten to o n ste llin g  v a n  1 to t 30 ju n i, 
w a a ro v e r  in  h e t vo lg en d e  n u m m e r v an  
S u ccu len ta  n a d e re  gegevens zu llen  vo l
gen, a lle  a n d e re  k r in g e n  en  led en  h u n  
b e lan g ste llin g  zu llen  doen b lijk e n  door 
een  bezoek  te  b re n g en  aan  de  ten to o n 
ste lling .

Bij h e t tek e n en  v a n  de p re sen tie lijs t 
o n tv in g  e lk e  b ezo ek er (s te r)  g ra tis  een  
n u m m er. O n d e r h e t gen o t v a n  een  ko p je  
koffie  w e rd en  deze n u m m ers  om gew is
seld teg en  een  p lan t, a ls een  h e r in n e rin g  
aan  ons lu s tru m .

De h e e r  J . P . Z o u tew e lle  u i t  D en  H aag  
toonde  voor en  na  de pau ze  en ige  film s, 
g e tite ld : „K ijk  een s om  je  h e e n ”. E en 
v ie r ta l  f ra a ie  film s u it e igen  lan d  en  o m 
geving. D eze v e rto n in g  o n tlo k te  een  
d a n k b a a r  ap p lau s.

Na een  gezellig  p ra a t je  en  tra c ta tie  
volgde ten  s lo tte  een  to m b o la  w aarv o o r 
p ra ch tig e  p rijz en  w a re n  geschonken , o.a. 
p lan te n , h a n d w e rk e n  en  k u n s tv o o rw e r
pen . H e t g eh ee l is e en  avond  g ew orden  
d ie  ons lan g  in  h e r in n e r in g  za l b lijven .

A ls n ieu w e  led en  gav en  zich  op: M evr. 
P . W. R as—S c h re u d er, 2e H ogenbanw eg 
69a, R ’d am  en  de h e e r  M. J . D ubbeld , 
T im o rs tra a t 2, V laard in g en .

J . L. DE SLEG TE,
S ec re ta ris .

UTRECHT
Op 13 m a a r t  w e rd  een  b ijeen k o m st g e 

hou d en  in de H o rtu s  B otan icus. In  te g e n 
ste llin g  to t  a n d e re  av o n d en  w as een  
reco rd  a a n ta l  led en  aanw ezig , w a a ro n 
d e r  de n ieu w e  led en  de h e re n  G. van  
D óorn  en  J . en  M. G eu rts. N a een  k o rt  
open ingsw oord  d o o r de  v o o rz itte r , w e rd  
h e t w oord  gegeven  a an  de  h e e r  P . F. 
D iem el, d ie  sp ra k  o v er h e t o n d e rw erp  : 
„De opbouw  v an  een  v e rza m e lin g ”. Ook 
deze lezing  w as p r im a  v e rzo rg d  en  zow el 
de  b eg in n e lin g  als de  m ee r g e ro u tin ee rd e  
k w e k e r  h e e ft w e e r ie ts  k u n n e n  leren .
Na de pau ze  w as e r  ge leg en h e id  to t  h e t 
s te llen  v a n  v rag en , w a a rv a n  een  d ru k  
g e b ru ik  w e rd  g em aak t. H ie rn a  volgde

een  v e rlo tin g  v an  m ooie cactussen , b e 
sc h ik b aa r geste ld  door de  h e e r  de  
M eyere.
Tot slo t v an  deze avond  w e rd  de  e e rs t
vo lgende  v e rg ad e rin g  v astg es te ld  op 18 
a p r il  a.s.; de  sp re k e r  is w ed ero m  de h e e r 
P . F. D iem el, m et h e t o n d e rw erp : „De 
zo m erv erzo rg in g ” .

G. W. DE HAAN,
S ec re ta ris .

D e G rasheuvel
V orig  ja a r  z ijn  op de  G rash eu v e l 

s tem m en  opgegaan  te  tra c h te n  voor de 
eerstv o lg en d e  b ijeen k o m st een  b u ite n 
landse  sp re k e r  te  k rijg en . D it is in m id 
de ls g ebeurd , doch zo n d er succes, d a a r  
voor h e t g e re se rv e e rd e  w eek en d  v an  25 
en  26 m ei geen  sp re k e r  b e sc h ik b a ar b leek  
te  z ijn  e n  h e t v e rd e r  onm ogelijk  w as de 
d a tu m  een  w eek  v ro e g er of la te r  v ast te  
ste llen .

D aar w e toch  iets b ijzo n d er w illen  
b ren g en , heb b en  w ij g em eend  te  m oeten  
v asth o u d en  aan  de idee  v an  een  b u ite n 
landse  sp re k e r  en  beslo ten  d it j a a r  a n 
d e re  w egen  in  te  slaan .

Z oals b ekend , w o rd t v an  26 to t 31 
au g u stu s voor h e t e e rs t de in te rn a tio n a le  
co n fe ren tie  v an  h e t I.O.S. in  ons lan d  
gehouden . A an  deze co n fe ren tie  zu llen  
ve le  b ek en d e  a u te u rs  d eelnem en . H et 
lig t in de bed o elin g  v an  deze gunstige  
ge leg en h e id  g e b ru ik  te  m ak en  en k ele  
v an  h en  te  v e rzo ek en  een  lezing  m et 
k le u re n d ia ’s te  h o u d en  op de G ra sh e u 
vel.

H et w eek en d  op de G rash eu v e l m oet 
aan s lu iten  op bovengenoem de co n fe ren tie  
en  zal geh o u d en  w o rd en  op 31 au g u stu s 
en  1 sep tem b er a.s. De G rash eu v e l is 
voor d ie  d a tu m  b esp ro k en .

Wij h open  spoedig  n a d e re  b ijz o n d e r
h ed en  b ek en d  te  k u n n e n  m aken .

G rash eu v e l C om m issie.

U itslag : Wie weet het?
H et w as voor v e len  n ie t  zo m o eilijk  om 

u it de door e lk a a r  g ev allen  le tte rs , de 
ju is te  n aam  op te  spo ren . E r w a ren  52 
goede op lossingen  b in nengekom en , zodat 
h e t lo t m oest beslissen  w ie  de  w in n a a r  
v an  de u itge loo fde  p lan t zou zijn. H et 
lo t heeft, beslis t, d a t de  p la n t gew onnen  
w e rd  door de h e e r  R O B ER T HOOGH E, 
S a b b e s traa t 99, M enen, België.

G e fe lic itee rd  !
De naam  lu idde: O reo cereu s h e n d rik -  

senianus.
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Zaadverkoop ten bate van het Clichéfonds
24 Delosperma caespitosum f 0.25
26 — herbeum f 0.25
27 — sutherlandii f 0.25
53 Astrophytum myriostigma f 0.35
54 — ornatum f 0.35
57 Ferocactus melocactiformis f 0.35
67 Rebutia minuscula f 0.25
69 — senilis f 0.30
70 — chrysacantha f 0.35
71 — xanthocarpa f 0.30
72 Aylostera kupperiana f 0.30
73 — spegazzinii f 0.30
96 Opuntia mojavensis f 0.30
97 — gemengd f 0.30
99 Cleistocactus straussii f 0.35
101 Trichocer. pasacanus f 0.30
102 — spachianus f 0.30
108 Echinopsis, gemengd f 0.30
139 Oreocereus trolli f 0.35
140 Malacocarpus corynodes f 0.35
141 Brasilocactus leninghausii f 0.30
142 Echinocactus grusonii f 0.35
143 Oreocereus fossulatus f 0.35
144 Ferocactus stainesii f 0.35
145 Mammillaria melanocentra f 0.30
146 Echinocereus, gemengd f 0.30
147 Notocactus scopa f 0.30
148 — nigrispinus f 0.35
149 — haselbergii f 0.30

150 Gymnocalycium quehlianum f 0.30
151 Stapelia hirsuta f 0.25
152 — flavirostus f 0.25
153 Rhinephyllum broomii f 0.25

Men wordt verzocht geen zaadbestel- 
ling te schrijven op giro- of postwissel- 
strookjes of op een aan beide zijden be
schreven briefkaart en niet alleen de 
nummers, doch ook de namen van de 
verlangde zaden te vermelden.

Bestel alleen zaden, die hierbij worden 
aangeboden en geen zaden uit vorige 
aanbiedingen.

Toezending volgt uitsluitend na ont
vangst van het verschuldigde bedrag, 
vermeerderd met f 0.15 voor verzendkos
ten. Men vergete niet enkele soorten op 
te geven, die als vervangingssoorten 
dienst zuilen doen.

Verzoeke het bedrag over te maken per 
postwissel (geen postzegels s.v.p.) of 
door overschrijving of storting op post
rekening 3 9 8 9 7 2 ten name van Mej. 
J. J. E. VAN DEN THOORN, Papegaai- 
weg 6, Wenum, Apeldoorn,

VOOR HET I.O.S.
In verband met het te houden Congres 

van de I.O.S. in Den Haag, heeft Dr. de 
Boer te Haren (Gron.) als zijn bijdrage 
in de kosten 100 planten van Lithops 
optica var. rubra ter beschikking gesteld. 
De prijs van deze zeldzame Lithops is 
gesteld op het zeer lage bedrag van f 2,— 
per stuk.

De verkoop in de afdelingen geschiedt 
door de afdelingssecretarissenf essen), 
welke de planten na binnenkomst van de 
bestellingen toegewezen krijgen.

Verspreid wonende leden moeten hun 
bestelling opgeven aan Mevr. J. Grul - 
lemans v. Berghem, Hereweg 19, Lisse. 
Opgaven moeten vóór 15 mei worden 
ingezonden.

PRIJSVRAAG
Voor de prijsvraag, uitgeschreven in 

het januarinummer 1956 van Succulenta, 
zijn 4 ontwerpen binnengekomen.

Gevraagd werd een beschrijving van 
de behandeling van „Cactussen en andere 
Succulenten” , ten dienste van beginnende

verzamelaars, waarvoor een prijs van 
f 100,— is uitgeloofd.

De beoordeling door de commissie is 
nog niet gereedgekomen. Zodra de uit
slag bekend is, volgt mededeling in het 
tijdschrift.

Ruil- en verkoopaanbicdingen.
Een betrekkelijk groot aantal Bel

gische en Nederlandse vrienden heb ik, 
in 1956, niet geantwoord. Mijn beroeps
praktijk e.a. omstandigheden (w.o. ook 
het voorbije, slechte seizoen) hebben mij 
belet tijdig de gezaaide soorten te groe
peren en te verzenden. Intussen zijn ze 
toch verder gegroeid en komt alles — zo 
hoop ik toch — in 1957 terecht. Intus
sen mijn ekskuus! E. T. CLAEYS, De 
Pintelaan 333, Gent.

WIE KAN mij helpen aan jonge plan
ten of stekken van Mammillaria plumo
sa, Euphorbia caput medusae, Euph. vi
perina, Cephalocereus senilis, Stapelia 
grandiflora, St. gigantea, Opuntia diade
mata en Op. turpinii. Prijslijstje zenden 
aan P. KOKX, Balfortstraat 55, Breda, 
N. Br.
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I.O.S. CongresfoncJs-puzzIe

In Succulenta nu. 4, pag. 64 van het vorig jaar heeft u kunnen lezen dat er voor 
het a "  Congres een loterij gehouden zou worden. Helaas is de toestemming daarvoor 
geweigerd omdat het I.O.S. geen liefdadig doel beoogd. U weet natuurlijk hoe 
belangrijk’het doel en streven van het IOS voor onze liefhebberij en de wetenschap is. 
Voor dit Congres, dat gehouden zal worden van 2 6 -3 1  augustus in Den Haag, i . 
lijk geld nodig en wij rekenen daarom op uw aller steun en medewerking.

Bovendien ligt hier de kans om uw verzameling op gemakkelijke wijze uit te 
breiden met een aantal zeer zeldzame planten. Wat u er voor doen moet? Niets bijzon

ders!
Hieronder ziet u drie vragen met tussen haakjes het antwoord of de antwoorden. 

Deze zijn vrij gemakkelijk. Even goed nadenken voor u de oplossing schrijft.

1. Succulenta is een (Nederlands — Belgische) vereniging.
2. Aloë’s waren eertijds bekend om hun (sierwaarde — geneeskracht;.
3. Het bekende tijgerbekje behoort tot de (Faucaria’s -  Mesembrianthemums).

U schrijft de juiste antwoorden op een briefkaart. Zijn b.v. beide antwoorden goed, 
dan ook twee woorden opschrijven. Bijvoorbeeld: 1 Harissia jusbertn is een> («ach - 
bloeier -  goede entstam). Hier zijn beide antwoorden goed, dus moet op de kaart 
worden geschreven: 1. nachtbloeier en goede entstam.

Onder de antwoorden schrijft U een slagzin, die betrekking heeft op onze lief
hebberij Dat is ook al niet zo moeilijk. Denk u maar aan het IOS-Congres, onze mooie 
planten! de bloei' de zaden, de vereniging, de vriendenkring, enz enz Er zijn natuur
lijk nog meer mogelijkheden waaruit u goede slagzinnen kunt bedenken.

Daaronder uw naam en adres. Vergeet dit niet.
tl hebt verder niets anders te doen dan naast de gewone porto van 7 cent op uw 

briefkaart extra zegels te plakken met een minimum van 25 cent en een maximum 
s in f 1 00 Uw briefkaart moet echter vóór de 15e april gepost zijn. Het adres luidt 
IOS Congres Fonds, Bunschotensestraat 80 Den Haag. U mag natuurlijk meer dan 
één oplossing inzenden, mits u extra zegels bijplakt.

Natuurlijk zijn dc antwoorden op de vragen bepalend voor de prijzen en ten 
tweede beoordeeld de jury, bestaande uit de heren C Bommel,e, ]. A. Janse, C. Braven
boer en J. Bonefaas, welke slagzin de meest originele is.

Als prijzen zijn deze maand beschikbaar gesteld: 1ste prijs 6 zeer mooie, zeldzame 
cactussen; 2de prijs: 3 cactussen en voorts 6 troostprijzen elk 1 plant

De prijzen van de uitgeloofde planten zijn: f 1.50 tot f 5.00 per stuk.
Ook is het mogelijk mee te doen per giro. De oplossing en slagzin kunt u op 

het bijgevoegde strookje vermelden. Het gironummer is: 65 2o 00 ten name van e 
IOS Congresfonds, Bennebroek.

x Onze Belgische vrienden kunnen natuurlijk ook van de partij zijn. Zij kmmom per 
„jro overschrijven op 65 25 00 of per postmandaat aan het IOS Congres Fonds, Bu 
schotensestriat 80 Den Haag. Zij kunnen hun oplossing, vergezeld door ten minste 
3 ^BF storten^bij het bestuur van hun afdeling. Deze oplossingen vinden hun weg wel 

naar Den Haag.
De uitslag wordt in het meinummer bekend gemaakt tegelijk met de nieuwe 

opgave*! De uitspraak van de jury is bindend, correspondentie hierover kan met worden

gevoerd. Namens de financiële commissie,
J. BONEFAAS

Bunschotensestraat 80, Den Haag.
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Postorderverzendhuis „ B L O E M E N S T A D "  te Aalsmeer.

DE ROOS VAN JERICHO
(Selaginella lepidophylla) 
een o n s te r fe li jk e  plant.

Plaatst deze plant in een schoteltje water, en hij zal zich 
openen. Wanneer hij open is, heeft hij een doorsnede van 
20 cm. Geeft U hem geen water, zal hij zich weer oprollen, 
en desnoods vele jaren wachten, totdat hij weer water krijgt.
Dan zal hij U zijn dankbaarheid tonen door U wederom 
zijn pracht te laten zien. Deze plant betreft import uit 
Mexico. — Stuur ons nog vandaag een kaart, of stort het 
bedrag op ons gironummer 18 67 49.

Prijs per stuk f 1 .2 0 , franco thuis.

FINANCIEEL OVERZICHT SUCCULENTA 1956.

Saldo giro 1 januari 1956 f. 1.669,79
Geïnde contributie 1954 f. 5,—
Geïnde contributies 1955 f. 578,75
Geïnde contributies 1956 f. 4.505,80
Geïnde contributies 1957 f. 141,16
Verkoop oude jaargangen f. 37,57
Advertenties f. 218,05
Verkoop insignes f. 50,—
Verkoop boekjes C. en V. f. 15,—
Afdelingsbijdragen f. 3,—

f. 7.224,12
Saldo Boerenleenb. l - l - ’56 f. 3.311,97
Rente Boerenleenb. per 31-12 f. 82,77

f. 10.618,86

Druk- en verzendk. Succ. f. 3.236,90
Verenigingsdrukwerk f. 204,31
Jubileumgiften f. 40,—
Afd. Den Haag, gegrav. krans f. 13,70
Zaalhuur Alg. Vergadering f. 35,—
Onkosten secretariaat f. 136,02
Onkosten 2e secretariaat f. 24,07
Onkosten penningmeester f. 18,55
Onkosten bibliotheek f. 243,15
Verzending gratis plantjes f. 12,—
Verschuldigd recht f. 25,20
Restitutie afdelingsbijdragen f. 3,50

f. 3.992,40
Saldo girodienst f. 3.231,72
Saldo Boerenleenbank f. 3.394,74

f. 10.618,86

D. BOUWMAN Binnenl. Groothandel 
E x p o r t

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

DIJKWEG 56a -  HONSELERSDIJK -  TELEFOON K. 1 7 4 0 -5 1 6 8
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Crassula graeseri nov. hybr.
B. K. BOOM

Instituut Veredeling Tuinbouwgewassen, Wageningen.

CRASSULA GRAESERI Boom, nov. hybr. (C. rosularis 9 X C. fal
cata $ ), a C. rosulari foliis ascendentibus, latioribus, sparse papillosis, 
inflorescentiis dense corymboso-paniculatis, pedunculis albopilosis, flo
ribus majoribus, roseis, antheris oblongis differt.
Perennis; folia rosulata, decussata, ascendentia, 4-7 cm longa, 0,5-3 cm 
lata, oblonga, apice acuta, basi subconnata et rubescentia, supra concava, 
subtus convexa, utrinque papillis globosis sparsis ornata; inflorescentia 
corymboso-paniculata, pedunculo et axibus albopilosis, bracteis parvis, 
lanceolatis; sepala fere libera, ovata, glabra, albo-ciliata, ±  1,5 mm lon
ga; petala oblonga, mucronata, rosea vel albida, ±  4 mm longa; glandulae 
minutae; stamina petala paulo breviora, antheris luteis, oblongis; car- 
pella oblonga, in stylo breve contracta.
Crassula falcata X rosularis Graeser ex Hahn in Gartenwelt, 51, 189, 
fig. (1951).
Crassula hybrida Graeser ex Jacobsen, Handbuch Sukk., 1, 400, fig. 
275 (1955), nomen nudum.
Type in Rijksherbarium te Leiden, coli. Boom, no. 31572, Wageningen, 
4 april 1956 (plant afkomstig van de firma Graeser).

D eze hybride werd tijdens de tweede wereldoorlog gewonnen 
door A. Graeser, bloemist en cactusliefhebber te Nümberg-Zabo 

(Duitsland). Graeser wilde proberen een Crassula rosularis te kweken met 
rode bloemen en zonder de onaangename geur, die deze bloemen steeds 
verspreiden. Tevens lag het in zijn bedoeling een vorm te kweken, die door 
gemakkelijke cultuur en compacte groeiwijze geschikt zou kunnen zijn voor 
de massacultuur, planten, die bovendien het gehele jaar bloeiend verkrijg
baar zouden zijn. Graeser nam hiervoor Crassula rosularis, omdat de groei
wijze hem zeer geschikt leek en deze soort bovendien door middel van 
bladstek eenvoudig is te vermenigvuldigen. Als andere ouder meende hij 
een goede keus te doen in Crassula falcata, voornamelijk van wege het feit, 
dat deze prachtig rode bloemen heeft en bovendien in de zomer bloeit, 
terwijl Crassula rosularis een winterbloeier is.

Graeser heeft duizenden kruisingen uitgevoerd, zowel van de ouders 
ah, van de hybriden onderling, terugkruisingen inbegrepen. Hij kwam tot 
de conclusie, dat in eerste instantie slechts resultaat kon worden verkregen, 
wanneer Crassula rosularis als moeder werd gebruikt. Verder constateerde
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hij, dat de witte bloemkleur (evenals de onaangename geur van de bloemen) 
zo sterk domineerden, dat een rode bloemkleur niet kon worden verkregen. 
Voortgezette kruisingen gaven altijd weer planten die een onplezierige 
geur verspreiden en waarvan de kleur der bloemen roomkleurig of licht 
rosé waren. Het hoogste wat kon worden bereikt was een plant met licht 
rosé bloemen van een iets zwakkere geur dan normaal.

Aanvankelijk heeft de firma Graeser vele planten als potplant verkocht 
en daardoor zijn deze hybriden tamelijk wijd verspreid geworden.

Door de voortgezette kruisingen zijn zeer verschillende typen ontstaan, 
doch wat zich momenteel in cultuur bevindt, vertoont een betrekkelijk 
geringe variatie. De hier afgebeelde planten geven wel het gemiddelde 
voorkomen van deze hybride weer en de foto’s komen vrijwel overeen met 
de afbeeldingen, die Hahn en Jacobsen (l.c.) hebben gepubliceerd.

Zoals meer voorkomt met planten, die in de cultuur ontstaan, is er 
zelden over de betreffende hybride geschreven, er is geen beschrijving van 
bekend en er is nooit een geldige naam gegeven. Ik stel nu voor de bastaard 
Crassula graeseri te noemen. Alhoewel de code voor de benaming van 
gekweekte planten in artikel C 25 voorschrijft, dat bij de beschrijving van 
een nieuwe hybride tegelijkertijd fantasienamen moeten worden gegeven,

ook al bestaat er nog 
maar één vorm van, 
kunnen we daaraan 
in dit geval niet vol
doen, omdat de ver
schillende vormen in 
cultuur door elkaar 
voorkomen. Zodra 
echter één bepaalde 
vorm als kloon zou 
worden verspreid, is 
het moment aange
broken deze met een 
bepaalde fantasie- 
naam aan te duiden.

De hybriden ko
men in habitus het 
meest overeen met 
Cr. rosularis. De bla
den staan namelijk 
in rozetten (bij Cr. 
falcata  langs de sten
gel); deze rozetten 
zijn groter dan bij 
Cr. rosularis, maar 
zij vertakken zich 
niet zo gemakkelijk. 
De bladen staan dui
delijk in vier rijen 
boven elkaar (af
komstig van C. fal-

C rassu la  g ra eser i
foto I.V .T., Wageningen.
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cata) en zijn breder 
dan bij Cr. rosularis; 
zij missen het scheve 
karakter van Cr. fa l
cata; de voet der 
bladen is meestal 
roodachtig (afkom
stig van Cr. rosula
ris); de oppervlakte is 
vrij schaars bedekt 
met parelvormige pa
pillen en in dit op
zicht staat de hybri
de dus tussen de 
ouders in: bij Cras- 
sula falcata  zijn alle 
epidermiscellen uit
gestulpt, waardoor 
een fijn - papilleuze 
oppervlakte ontstaat, 
bij Cr. rosularis zijn 
de bladen geheel 
glad; bij vele vormen 
van de hybride treft 
men deze papillen 
evenwel slechts hier 
en daar aan.

De bloei wijze
heeft in het algemeen 
het karakter van die 
van Cr. rosularis; de
ze is namelijk opge
bouwd uit een aantal boven elkaar staande, vaak ±  kogelvormig en vrij 
lang gesteelde tuilen; bij Crassula falcata  is dit eigenlijk ook zo, doch daar 
zijn de tuilen nabij de top van de bloeistengel opgehoopt, zodat het geheel 
een tamelijk brede tuil vormt. De hybride heeft de vertakkingswijze van 
Crassula rosularis, doch de tuilen bevatten meer en grotere bloemen, zodat 
de bloeiwijze een dichtere indruk maakt. De geur van de bloemen is on
aangenaam, soms meer, soms minder, maar afwezig is deze practisch nooit. 
De assen van de bloeiwijze zijn evenals die van Cr. falcata  dicht en wit 
behaard, alleen de bloemsteeltjes zijn kaal. De bloemen zijn verder belang
rijk groter dan bij Crassula rosularis; de kroonbladen staan wat meer uit
gespreid en de kleur is vuilwit tot lichtrose. De helmknoppen zijn langwer
pig, bij Crassula falcata langwerpig en bij Cr. rosularis bijna rond. De 
planten bloeien in de winter en in het voorjaar. Veel waarde voor de han
delscultuur hebben deze hybriden tot nog toe niet, maar voor de liefhebber 
is het een interessante aanwinst.

De vertaling van de bovenstaande latijnse beschrijving is als volgt:
Overblijvend; bladen in rozetten, kruiswijs overstaand, schuin opstaand, 

4—7 cm lang, 0,5—3 cm breed, langwerpig, top spits, voeten iets met elkaar 
vergroeid en aldaar roodachtig, bovenzijde gootvormig, onderkant bol-

C rassu la  g ra es er i
foto I.V .T ., Wageningcn.
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staand, beiderzijds met verspreide, parelvormige papillen; bloeiwijze pluim- 
vormig, met wit behaarde steel en assen en met kleine, lancetvormige schut
bladen; kelkbladen bijna vrij, eirond, kaal, met witte wimperharen, ±  1,5 
mm lang; kroonbladen langwerpig, gespitst, rosé of witachtig, ±  4 mm 
lang; klieren zeer klein; meeldraden iets korter dan de kroonbladen, met 
gele, langwerpige helmknoppen; vruchtbeginsels langwerpig, in een korte 
stijl versmald.
Summary.

Mr. A. Graeser, floriculturist at Nürnberg-Zabo, Germany, has crossed 
C. rosularis 9 with C. falcata $ , intending to find forms of Cr. rosularis 
with red petals and eliminating the unpleasant odour whilst the flowers 
are in bloom, flowering during the whole year, also suitable for mass culti- 
vation as potplants. Unfortunately his trials were till now not very succes- 
full: in the offspring the odour remained as well as the cream colour of the 
flowers with a few exceptions which were rosé tinted. Nevertheless several 
forms of this hybrid came into circulation and now one can find them in the 
trade and in many collections. The hybrid has never been described or 
named and as it is important, that we are able to identify all plants of the 
trade, a description is given above with the name Crassula graeseri.

The plants figured here show an average form of the hybrid and they 
agree in principle with the foto’s in the article of Hahn and in the Jacobsen 
Succulent book (see above).

Crassula graeseri Boom differs from Cr. rosularis by the leaves which 
are broader, ascendent, sparsely papillose and distinctly decussate, by the 
more dense inflorescences with white-haired peduncles, by the larger and 
often rosé flowers and oblong anthers.

Oproep!
Sedert enige tijd zijn we druk bezig met het bewerken van de Ficoi- 

daceae (Mesembryanthemums) voor het succulentenboek, dat, naar wij 
hopen, in de loop van het volgende jaar zal verschijnen. We stuiten hierbij 
op de moeilijkheid, dat er zo bijzonder veel fouten in de benaming voor
komen. Wij zouden nu gaarne een overzicht hebben van hetgeen bij kwekers 
en liefhebbers in cultuur is en wij wekken daarom de belanghebbenden op 
ons een lijst te sturen van hetgeen in hun collecties voorkomt aan soorten 
van het geslacht Mesembryanthemum in de wijdste zin genomen (dus 
Lithops, Delosperma, enz.). Mocht men aan namen twijfelen, dan willen 
wij er op aandringen ons materiaal daarvan te zenden; een stekje is vol
doende met opgave van de naam waaronder de plant voorkomt. Bij som
mige geslachten b.v. bij Lithops en Conophytum zal dit opsturen moeilijk
heden meebrengen, omdat men er gewoonlijk niet al te veel van heeft. In 
die gevallen komen wij gaarne persoonlijk kijken, wanneer het tenminste 
gaat om een collectie van betekenis, bv. 20 soorten en meer.

Materiaal kan worden opgezonden naar het Instituut voor de Verede
ling van Tuinbouwgewassen, postbus 7, Wageningen, t.a.v. Dr. B. K. Boom.

We hopen, dat de liefhebbers en kwekers ons niet in de steek zullen 
laten en wij binnenkort bedolven worden onder toegezonden materiaal. 
Deze oproep geldt natuurlijk ook voor onze Belgische vrienden !

Dr H. W. DE BOER, Haren.
Dr B. K. BOOM, Wageningen.
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Digitorebutia F ric -H u in . =  Mediolobivia Bckbg
ondergeslacht Pygmaeolobivia Bckbg

door A. J. BREDEROO

Het eerste ondergeslacht van de Mediolobivia’s n.1. de Eumediolobivia’s bespraken 
we reeds in Succulenta 1956 no. 6. Thans is het tweede ondergeslacht aan de 

beurt, n.1. de Pygmaeolobivia’s. De Pygmaeolobivia’s verdelen we in twee secties, 
nl. de Digitorebutia’s en de Cylindrorebutia’s. Het zijn de Digitorebutia’s, die we 
nu eens zullen bespreken. We herhalen hier in het kort nog even hun voornaamste 
kenmerken.

Plantenlichaam cylindervormig, overgaand in een dikke peenwortel, op eigen 
wortel blijven het echte dwergen ter grootte van ±  7 cm, op latere leeftijd flinke 
pollen vormend. De tuberkels vormen vertikale of flauw spiraalvormige ribben.

De opperhuid is over het algemeen grijsgroen, met aan de zonzijde een violette 
weerschijn. De dorens zijn over het algemeen kort, kamvormig en aanliggend, mid
dendorens ontbreken meestal.

De bloemen vertonen veel overeenkomst met die van de Eumediolobivia’s maar 
zijn kleiner, de bloembuis is behaard, de bloemkleur varieert van zalmrose tot bloed
rood. De stijl is ±  2-3 mm vergroeid met

Als typeplant wordt aangegeven: 
Rebutia haagei, FRIC-SCHELLE syn. L. 
haageana, BCKBG; Med. lobivia haagei, 
(FRIC)-BCKBG; Digitorebutia haagei, 
(FRIC)-BUIN.

Plantenlichaam, zodenvormend, af
zonderlijke hoofdjes, cylindervormig, 
±30 mm hoog, ±15 mm breed, overgaan-

Digitorebutia haagei
foto: Uitewaal.

Ie bloembuis.
de in een dikke penwortel; opperhuid, 
grijsgroen, met violette gloed; ribben 10- 
11, vertikaal of iets spiraalvormig; areo- 
len met bruinachtig vilt; dorens 10-12, 
wit met roodachtige voet, a a n l i g 
g e nd ,  k a m v o r m i g ,  3-7 mm lang; 
bloemen 20 mm lang en 25 mm breed, 
variabel van kleur, van licht rosé tot don
ker zalmkleurig oranje; bloemknop olijf
kleurig, bruin of wit behaard; vrucht 
rond, behaard, roodgroen, 5 mm diam; 
zaad 1 mm diam., rond, dofbruin.

Dig.reb. otrovirens, (BCKBG) -BUIN. 
syn. Lob. atrovirens, BCKBG; Med.lob. 
atrovirens, BCKBG.

Plantenlichaam cylindervormig, 70 
mm lang, 20 mm breed; opperhuid don
kergroen; ribben ±15, enigszins verti
kaal; dorens 9-12, 2-3 mm lang, wit met 
bruine punten, aanliggend. Bloemen ±30 
mm lang en breed, kersrood; bloemknop 
roodbruin, rond, wit behaard.

Digitoreb. b rachyantha, (WESSN.) - 
BUIN., syn. Lob. brachyantha, WESSN., 
Mediolob. brachyantha, (WESSN) - 
KRAINZ.

Plantenlichaam cylindervormig, top 
ingezonken en bedoornd, zodenvormend, 
30 mm lang en 20 mm breed; opperhuid 
helder groen; ribben ±12, vertikaal: 
Areolen met wit of bruin viltig haar, 
dorens vier paar zijdelings en een doorn 
vertikaal naar beneden gericht, wit met 
gele punt, met verdikte roodbruine voet, 
5-6 mm lang, a f s t a  and,  dus niet aan
liggend; bloem 20 mm lang en 30 mm 
breed, oranjerood tot helder scharlaken; 
bloemknop: rond, roodbruin met witte 
wolharen.
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Rigitoreb. costata, WERD-(BUIN.), 
syn. Reb. costata, WERD., Med.lob. cos
tata, (WERD.)-KRAINZ, Lob. costata, 
(WERD.)-WESSN.

Plantenlichaam zodevormend, ±  40 
mm lang en ±20 mm hoog, opperhuid 
heldergroen; ribben 8-9, vertikaal of iets 
spiraalvormig; areolen met wit of licht 
geel vilt; dorens 11-12, ± 7  mm lang, glas
helder wit, donkerder aan de voet; bloe
men ±30-35 mm lang en 35 mm breed, 
helder scharlakenrood; bloemknop pun
tig, donkergroenachtig zwart.

Digitorebutia digitiformis, (BCKBG) - 
BUIN., syn. Lob. digitiformis, BCKBG, 
Mediolobivia digitiformis, BCKBG.

Digitorebutia eucaliptana
foto: Uitewaal

Plantenlichaam zodevormig, ±  70 
mm lang en 20 mm breed; opperhuid 
grijsgroen; ribben ±12; areolen met 
bruinachtige wol; dorens: 1-2 r a n d -  
d o r e n s ,  geelachtig wit, aan de voet 
bruinachtig, ±3-7 mm lang, 1 midden
doren ±  7 mm lang; bloem ±25 mm lang 
en 30 mm breed, rood; bloemknop puntig 
donker olijfgroen.

Digitorebutia euanthema, (BCKBG) - 
BUIN., syn. Lobivia euanthema, BCKBG, 
Mediolobivia euanthema, (BCKBG) - 
KRAINZ.

Platenlichaam zodevormend, vele 
hoofdjes vormend, ±40 mm lang en 25 
mm breed, opperhuid grijsgroen; d o 
r e n s  12, helder wit, roodachtig aan de 
voet, de bovenste ±10 mm lang; bloem 
±30 mm lang en 35 mm breed, karmijn 
rood, helmdraden wit tot lichtrose; 
bloemknop donker olijfgroen.

Digitoreb. eucaliptana, (BCKBG)- 
BUIN., syn. Lob. eucaliptana, BCKBG, 
Mediolobivia eucaliptana (BCKBG)- 
KRAINZ.

Plantenlichaam: kleine hoofdjes vor
mend, ±20 mm in diam., opperhuid

groen, r i b b e n  8-9; d o r e n s  9-11, 
lichtgeel, ±12 mm l a n g ,  vaak gebogen 
en dooreengevlochten; bloem ±  30 mm 
lang en 30 mm breed, oranjerood; bloem
knop donkergroen, wollig behaard aan 
de voet.

Digitorebutia nigricans, (WESSN.) - 
BUIN., syn. Lobivia nigricans, WESSN., 
Rebulobivia peterseimii FRIC n.n. Rebu- 
tia peterseimii, FRIC n.n., Mediolobivia 
peterseimii, (WESSN.)-KRAINZ.

Plantenlichaam cylindervormig, ±20 
mm in diam., opperhuid donkergroen, 
r i b b e n  11, d o r e n s  8-12. kamvormig, 
eerst bronskleurig, later grijs-wit; bloem 
20 mm lang en breed, helder rood; bloem
knop donker roodbruin, helmdraden 
rosé.

Digitorebutia oculata, (WERD.-) 
BUIN., syn. Reb. oculata, WERD.

Plantenlichaam kort cylindervormig, 
±75 mm hoog en 55 mm breed, opperhuid 
glanzend groen, r i b b e n  10-14, d o 
r e n s  6-8, de dorens aan de rand van het 
areool enigszins gedraaid, d e  b o v e n 
s t e  z i j n  h e t  l a n g s t ,  ± 1 2  mm, wit 
en verdikt aan de voet, verder bruin van 
kleur; bloem ±  45 mm lang en breed, de 
buitenkant der buitenste bloembladen 
g r o e n ,  de binnenste bloembladen hel
der rood, bloemknop, helder groen met 
witte wolharen.

Deze soort wordt beschouwd als een 
variëteit van Digitorebutia euanthema =  
Digitorebutia euanthema var. oculata, 
WERD.-(KRAINZ).

Digitorebutia orurensis, (BCKBG) - 
BUIN., syn. Lobivia orurensis, BCKBG, 
Mediolobivia orurensis, BCKBG.

Plantenlichaam, kort cylindervormig, 
±  45 mm hoog en ±  15 mm breed, op
perhuid donkergroen, met violette gloed, 
r i b b e n  ±9,  d o r e n s  ±10, 1-2 mm 
lang, k a m v o r m i g ,  aanliggend, geel
wit; bloem ±25 mm lang en breed, rood 
tot roserood, bloemknop bruinachtig 
grijsblauw.

Digitorebutia pectinata, BCKBG- 
(BUIN.), syn. Lobivia pectinata, BCKBG, 
Mediolobivia pectinata, BCKBG.

Plantenlichaam, veel gelijkend op 
haagei, top enigszins ingezonken en wol
lig behaard, opperhuid grijsgroen, met 
violette gloed, ribben ±  10, dorens 
k a m v o r m i g ,  aanliggend, 3-4 paar 
dorens, z i j d e l i n g s  gericht, 2,5-3 mm 
lang, 1 p a a r  d o r e n s  uit de onderzijde 
van het areool, benedenwaarts gericht, 
1-1,5 mm lang, alle dorens wit; bloem 
±30 mm lang en breed, oranjerose, veel 
gelijkend op Digitorebutia haagei.
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Digitoreb. pygmaea, (FRIES)-BUIK. 
syn. Echinopsis pygmaea, FRIES; Rebutia 
pygmaea, (FRIES)-Br. en R.; Lob. pyg
maea, (FRIES)-BCKBG; Mediolobivia 
pygmaea (FRIES)-KRAINZ.

Plantenlichaam, kort cylindervormig, 
±30 mm lang en 20 mm breed, top wol
lig behaard, opperhuid grijsgroen, r i b 
b e n  8-12, d o r e n s  9-11, 2-3 mm lang, 
aanliggend met verdikte basis, wit; 
bloem ±  25 mm lang en breed, zalmrose 
tot purperrose.

Ditigoreb. ritteri, (WESSN.)-BUIN., 
syn. Lobivia ritteri, WESSN.; Mediolob. 
ritteri, (WESSN.)-KRAINZ.

Plantenlichaam bol- tot kort cylin
dervormig, opperhuid dof grijsgroen; 
r i b b e n  ±1 5 , d o r e n s  8-10, grijswit, 
±  10 mm lang, bovenste paar b r u i n  
met zwartbruine top en voet; bloem 
±  40 mm lang en 45 mm breed, schitte
rend rood, bloemkeel roodviolet.

Digitorebutia steinmannii, (SOLMS- 
LAUBACH) -BUIN., syn. Echinocactus 
steinmannii SOLMS-LAUBACH, Rebutia 
steinmannii, (S.-LB.)-Br. en R., Lobivia 
steinmannii (S.-LB)-BCKBG, Mediolob. 
steinmannii, (S.-LB.)-KRAINZ.

Lichaam, kussenvormend, bestaande

Digitorebutia haagei forma salmonea
foto: Donald

uit kleine cylindervormige hoofdjes, ±20 
mm hoog en ±10 mm breed, opperhuid 
lichtgroen; ribben 11-13, dorens ±  18, 
wit, 1,5 mm lang, soms 1 paar tot 5 mm 
lang; bloem ±30 mm lang en breed, rood 
tot oranjerood; bloemknop, donkergrijs
groen, z e e r  w o l l i g .

Indeling , hybrid isatie , v a r ië te ite n , enz.
door E. T. CLAEYS.

Regelmatig verschijnen in de tijdschriften voor liefhebbers standpunten inzake 
natuurlijke hybridisatie, variëteiten, nieuwe geslachten, ondergeslachten enz. 

In Succulenta van 1956, no. 6, lazen wij een artikel over Echinofossulocactus van de 
hand van de heer H. van der Velde. Op blz. 83 schrijft deze: „Het is een bekend feit, 
dat Echinofossulocactus ook op de natuurlijke groeiplaatsen aan hybridisatie onder
hevig is .. . . ” .

Het hierboven geciteerde uittreksel volgt op de stelling: „Het grote aantal van 
plus minus 30 „soorten” zou gevoeglijk tot 6 of 7 teruggebracht kunnen worden; de 
overblijvende vormen zijn waarschijnlijk!?) niet meer dan variëteiten!!).”

De liefhebbers vinden het niet prettig, indien evt. twijfel bestaat aangaande de 
soortechtheid van kaktussen die in hun verzameling kunnen voorkomen. Het is voor 
hen vaak moeilijk planten nauwkeurig te determineren waarover (momenteel!) geen 
betwisting bestaat. Indien men de moeilijkheden vergroot door op natuurkeus en 
variëteiten te wijzen, is het voor hen „van het goede teveel” , of zoals de heer H. F. R. 
Smoorenburg in hetzelfde nummer schrijft: „de nieuwe succulentenlitteratuur, waar 
niet door- en niet uit te komen is” .

In de Nederlandse vertaling van het bekende werk „Mathematician’s Delight” 1), 
door W. W. Sawyer, haalt de heer J. J. P. Boezeman, nat. phil. drs., volgende per
tinente tekst aan van C. G Darwin: „Een van de moeilijkste taken die een expert in 
een of ander vak op zich kan nemen, is aan een leek trachten uit te leggen wat zijn 
vak is en waarom hij er zo’n drukte over maakt” .

Verder lezen wij: „Studenten in de wiskunde ervaren dikwijls, dat zij wél het 
bewijs voor een of andere stelling begrijpen, maar toch niet in de gaten hebben, 
waarover het nu eigenlijk gaat” . Laten wij over deze citaten even nadenken en
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erkennen dat de liefhebbers over de problematiek van de Cactaceae wél een zeker 
idee hebben, maar dat het een losstaand stuk kennis is.

Als liefhebber ligt het in onze bedoeling in dit artikel voor de liefhebbers de 
ingewikkeldheid, die momenteel eigen is aan de familie van de Cactaceae, te onder
strepen door middel van een — zij het ook onvolledige — samenvatting van de ver
schillende standpunten. Er moet daarenboven aangestipt worden dat onze uiteen
zetting zowel op oudere, uit de vorige eeuw, als de meer recente, ontdekte natuur
wetten steunt evenals op de uitslagen van gedane proefnemingen.

Dat het gestelde vraagstuk, evenals zovele andere, niet zo eenvoudig is, zult u 
dadelijk merken.

Natuurwetten en uitslagen
Is men van oordeel dat bepaalde soorten als natuurkeus te beschouwen zijn? Zo 

ja, op grond van welke positieve gegevens ?
Overigens, deze natuurleer van Darwin 2) is gedeeltelijk foutief. In deze stelling 

ontbreekt namelijk het kausaal verband: naar de oorzaak van de eventuele wijzigin
gen werd immers niet gezocht. Het volstaat niet voorop te stellen dat sommige soor
ten „waarschijnlijk” niet meer dan variëteiten zijn. Het is ook gebleken dat de 
soorten toch konstanter zijn dan de eerste evolutionisten dachten. Men zou proef
ondervindelijk moeten kunnen nagaan in welke mate bepaalde soorten op veran
deringen door omstandigheden 3) wel reageren, maar pleiten tegen de erfelijkheid 
van „verworven” eigenschappen 4) m.a.w. er dient onderzocht of de fenotype 5) 
wél en de genotype 6) niet verandert?

Johannsen heeft de aandacht gevestigd op de zuivere linies, ingevolge het voor
komen van de vele vaste, onveranderlijke rassen in één soort. Hieruit volgt dat men 
zou moeten aannemen dat de zuivere linies konstant zijn.

De Nederlandse Prof. Hugo De Vries heeft bewezen, dat niet slechts „de variabi
liteit van vele soorten niet gering is, doch dat plots vrij belangrijke verschillen in 
de overigens nogal gelijke nakomelingschap van een organisme kunnen optreden” 
(mutatie-theorie).

En de wetten van Mendel en de kernleer ? Deze wetten werden in de 
laatste jaren, vooral in de U.R.S.S., fel bestreden en anderzijds opnieuw door andere 
geleerden verdedigd, zij het dan ook van uit ruimere en nieuwere gezichtspunten. 
Vooraleer aan te nemen dat men de 30 „soorten” Echinofossulocactus tot 6 of 7, deze 
wiskundige tolerantie stemt reeds tot nadenken, mag terugbrengen, moeten wij over 
uitslagen van gekontroleerde proeven beschikken.

Door middel van een sterk vergrotende mikroskoop kan men de cellen onder
zoeken en meteen hun aantal chromosomen bepalen. Inderdaad, deze zeer kleine 
organismen, die zich in de kern van de cel bevinden, bevatten faktoren die de erfe
lijke eigenschappen bepalen. Veronderstellen wij dat de somatische 7) cellen van 
een bepaalde plant bijv. 12 chromosomen bezitten en deze van een andere plant — 
behorende tot hetzelfde geslacht — precies 42.

Het staat vast dat de voortplantingscellen van een organisme juist de helft min
der chromosomen bevatten dan de somatische cellen. Dit heeft tot gevolg dat van 
twee voortplantingscellen die zich door bevruchting verenigen — om ten slotte een 
nieuwe cel te vormen — de chromosomen worden opgeteld en het aantal chromoso
men, die zich bevinden in de cellen van eenzelfde erfelijke lijn, blijven konstant. 
Indien wij nu de plant die 12 chromosomen bezit, kruisen met een die er 42 telt, zal 
de nakomeling 27 chromosomen per cel hebben, nl. 6 van de eerste en 21 van de 
tweede. De hieruit voortkomende hybride, die dus een onpaar aantal chromosomen 
bezit, zal bijna steeds onvruchtbaar zijn. 8).

Deze onvruchtbaarheid kan nu echter te niet gedaan worden. Wanneer men, op 
het ogenblik dat zaad begint te kiemen, het gedurende twee dagen in een oplossing 
legt van colchicine, dan blijkt deze alcaloïde de verbazende eigenschap te bezitten, 
de vorming van een nieuwe celkern te beletten, hetgeen voor gevolg heeft dat het 
aantal chromosomen binnenin éénzelfde cel wordt verdubbeld 9). Enkele aldus be
handelde zaden zouden hierdoor 54 in plaats van 27 chromosomen bezitten en theo
retisch vruchtbaar zijn 10).

Natuurlijke hybridisatie en variëteiten
Keren wij terug tot de evolutieleer van Darwin, e.a., zonder daarom te verzaken 

aan het principe „aus nichts wird nichts”. Men kan aannemen dat er een tijd is
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geweest w aarin  er slechts één Echinofossulocactus — die wij 0.1 noem en — heeft 
bestaan en dat 0.1 m ogelijk een natuurhybride  is van tw ee andere, veel vroeger on t
stane en verw ante  ondergeslachten, kaktussen, nl. 1.2 en 1.3. H et is zelfs hoegenaam d 
niet uitgesloten dat 0.1 ontstaan is u it 3.4 en 3.6, die op hun b eu rt afkom stig kunnen 
zijn van 7.6 en 7.9, ofw el van 9.1 en 9.2 11).

De betw istingen inzake varië te iten  nem en nog in omvang toe, w anneer het gaat 
om de k leu r 12) van  de bloemen. Enkele kenners beschouwen, te rech t of ten  on
rechte, bijv. Rebutia 9.2, m et zuiver citroengele bloemen, als een v arië te it van Rebu- 
tia 9.1, m et karm ijnrode bloemen. Mogen wij in dat verband  de vraag stellen, of men 
er reeds over nagedacht heeft, dat h e t in bepaalde om standigheden ook andersom 
kan geweest zijn en dat m en R ebutia 9.1 als een v arië te it van 9.2 zou aangezien 
hebben, indien laatstgenoem de (dus 9.2) het eerst ontdekt en gekw eekt w are? Moqt 
het dan verw ondering w ekken dat n iet alleen de doorgew interde liefhebbers, doch 
zelfs specialisten aan het einde van hun L atijn  zijn ?

Verschillende standpunten
De verw arring  w ordt nog vergroot door het feit, dat ieder geschoold botanikus, 

die zich voor de fam ilie van de Cactaceae in teresseert, zich geroepen voelt de syste
m atische indeling(en) van zijn voorganger(s) te  hergroeperen of althans gedeeltelijk 
te wijzigen.

W anneer de system atikus zijn vooropgestelde indeling m eent te m oeten ve ran t
w oorden m et het argum ent, dat m en aan al de to t nu  toe gepubliceerde systemen 
geen absolute w aarde mag toekennen, m aar. .. . dat ook de grondslag van  zijn inde
ling voorlopig(l) is, kan  de liefhebber onmogelijk een logisch verband  vinden. 13).

Voor w etenschappelijke kongressen zijn dergelijke controversen onbetw istbaar 
interessant; voor ons, liefhebbers, hebben ze w erkelijk  geen zin zolang er geen 
eenheid van zienswijze bere ik t w ordt. Gewis, niets is bestendig, alles is ten  slotte 
een „perpétuel devenir”, m aar m en m oet zich toch akkoord stellen nopens de norm en 
w aarnaar m en zich kan  en m oet richten.

Indien  m en a p rio ri bepaalde standpunten verw erp t, m oet m en h e t gestelde 
vraagstuk to t zijn eenvoudigste vorm  herleiden om, althans voorlopig, u it het slop 
te geraken. D it veronderstelt een zekere logika.

V an elk  specifiek ondergeslacht kan m en een type-soort vooropzetten en a l de 
andere soorten — behorende tot hetzelfde ondergeslacht — eenvoudig als varië te iten  
beschouwen, in afw achting van uitgebreide zaaiproeven, onderzoekingen, enz. De 
soortnam en kan  m en la ten  voorafgaan van een volgnum m er, volgens de m ethode 
van  de decim ale klassifikatie.

Een werkterrein voor de I.O.S.
Het gemis aan eenheid inzake de indeling is dus n iet alleen  te w ijten aan het 

persoonlijke standpunt dat de system atikus inneem t, doch ook aan h e t ontbreken 
van een nauw keurig om lijnd schema dat kan  u itgestippeld w orden op grond van 
essentieel erkende beginselen. In h e t huidige stadium  van de onderzoekingsm ethodes 
is het n iet mogelijk bedoeld schema u it te  w erken  zonder recherchew erk  in groeps
verband. H et is o.a. reeds m eer dan tw intig  ja a r geleden dat C. B ackeberg to t het 
besluit kw am , dat de kw estie van de form a crista ta  door biologen m oet onderzocht 
en eventueel opgelost worden. De form a crista ta  kan, n aar onze mening, w ellicht 
voortvloeien u it een bepaalde biochem ische struk tuurfo rm ule  en n iet u it een zich 
los naast e lkaar bevindende groep erffaktoren.

H et determ ineren van geslachten, ondergeslachten, v a rië te iten (?), enz. moet 
dus nagegaan w orden door equipes. Wij denken h ie r in de eerste p laats aan  de 
I.O.S. die de w erkzaam heden kan  koördineren. E r m oeten op lange term ijn  u itge
breide en gekontroleerde zaaiproeven plaats vinden. E r kunnen onderzoekingen 
gedaan w orden door m iddel van analyses. B epaalde scheikundige reakties, evenals 
de chromosomen van de geslachten en ondergeslachten m oeten bestudeerd  worden, 
enz., enz. Men is erin  geslaagd de bloedgroepen van de m ensen te  analyseren  en te 
rangschikken. H et is toch ondenkbaar dat gezaghebbende botanisten, in  nauw e 
sam enw erking m et biologen, biochem isten, e.a., e r n iet in zouden slagen een vaste 
grondslag op te bouw en volgens streng deduktieve methodes. De weg die de n a tu u r
w etenschappen — die m et e lkaar plegen gesteld te  w orden — sinds de laatste  tw ee
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decennia hebben afgelegd is zo enorm, dat men beslist verder reikende onderzoekin
gen onder het oog moet durven zien.
Hoe meer men de verschillende aspekten met elkaar konfronteert, hoe ingewikkelder 
het hele vraagstuk blijkt te zijn. In ieder geval is het duidelijk dat de kwestie van 
de natuurlijke hybridisatie en van de variëteiten verre van opgelost is, alléén reeds 
wegens het gemis aan kausale vormingoorzaak. Wat ten slotte de indeling betreft, 
staat het vast dat de strijd tussen de verschillende protagonisten nog niet uitge
vochten is.

Laten wij intussen, als liefhebers, een afwachtende en voorzichtige houding aan
nemen. Wij kunnen alleen maar de verwarring vergroten.

Tot slot enkele wenken voor de liefhebbers.
1. Zo weinig mogelijk redetwisten over natuurlijke hybridisatie en variëteiten.
2. Geen tijd verkwisten aan het voortdurend wijzigen van de geslachtsnamen. Bijv.: 

in een tijdsbestek van ongeveer 30 jaar kreeg Mam. guelzowiana vier (onder) 
geslachtsnamen.

3. De voorlopig niet te determineren soorten, of deze waarover twijfel bestaat, voor
zien van een volgnummer of op het etiket een vraagteken plaatsen.

4. Zich strikt houden aan één ernstige, volledige systematische indeling; hiervoor 
raadplege men een degelijk handboek.

5. Eventueel op steekkaarten de nieuwe (?) geslachtsnamen, enz. vermelden bij 
wijze van dokumentatie of om up to date te zijn.
De specialisten vermoeden geenszins welke teleurstelling er bij vele liefhebbers 

heerst door het gemis aan een stemvork die hun de juiste toon aangeeft.
Het is de taak, een reuzenwerk!, voor de I.O.S. ons deze stemvork ter hand te 

stellen.
De grace, Messieurs, accordez vos violons ! . . . .

1) Nederlandse titel: „Wiskunde zonder omslag” .
2) „On the origin of species by means of natural selection”  (1859).
3) Beïnvloedend (kuituur) midden.
4) Proeven ondernomen door Bonnier.
5) Samenwerking tussen erfelijke aanleg en beïnvloedend milieu.
6) Type en verschijningsvorm, bepaald door erfelijke aanleg.
7) Somatisch: lichamelijk. Somatische kenmerken: die tot het lichaam behoren. Levende weefsels 

bevatten niet gesi^ecialiseerde, somatische cellen en tevens voortplantingscellen.
8) Klassiek voorbeeld: de muilezel.
9) Het zou wenselijk zijn dat men ook, voor bepaalde soorten, met kaktuszaad deze proefnemin

gen zou doen.
10) Onderzoekingen van Henry Wallace. Zie ook Bateson (faktorenkoppeling), de onderzoekingen 

van Morgan, Th. J. Stomps: „De basis der erfelijkheid bij planten en dieren”  e.a.
11) Een dergelijk standpunt is min of meer spekulatief. Aan de andere kant blijft het nog een 

vraagteken (het zoveelste) of de evolutie van de Cactaceae, in vertikale of in horizontale rich
ting heeft plaats gehad ?

12) Volgens sommige kenners mag men zelf uit het verschil in kleur van de bloemen niet afleiden 
dat de bepaalde „soort”  een variëteit zou zijn(!). Maar wat is het dan wèl ?

13) Ter herinnering: Tot vóór kort heeft C. Backeberg het principe van zijn indeling gesteund op 
„de reduktielinie in de struktuur van de bloemknop”  (cf. „Cactus” , 1954, no. 40, p. 43). In 
de inleiding van de nieuwe monografie „Die Kakteen”  wordt de gedachte vooruitgezet, de 
bereikte stand inzake systematische indeling aan te passen aan de vorderingen die de fylogene
tische onderzoekingen nog steeds opleveren. Dit zijn slechts twee verschillende standpunten,

\ maar er bestaan er meer en er zijn ook varianten. N.B. Fylogenese: leer van de genealogische 
ontwikkeling der plantengroepen uit lagere vonnen. Genealogie: leer van de ontwikkeling en 
verwantschap van geslachten (families). Aan de andere kant moeten we aannemen dat de 
morfologie (vorm en bouw van de organismen) duidelijk te scheiden is van de fysiologie (nor
male levensverrichtingen en -verschijnselen).

Aanmerking. — Voor een volledig historisch en wetenschappelijk overzicht nopens de diverse 
natuurwetten, enz. verwijzen wij naar het boeiend werk „Leven en arbeid van grote veldbiologen” , 
door Donald C. Peattie, in de uitstekende Nederlandse bewerking van Yge Foppema. Een boek met 
kennis en liefde geschreven, door een geleerde en dichter tevens, en dat waard is gelezen te worden 
door ieder plantenkenner en -liefhebber. Uitgave 1955, H. P. Leopolds Uitgeversmij N.V., Den Haag. 
Voor België: Manteau, Brussel.
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<ÏL)interantkuó wilmotianuó i£. So/.
door Dr. H. W. DE BOER.

H et laatst ontdekte lid van het geslacht D i n t e r a n t h u s  Schwant. is 
genoemd naar de heer C. Wilmot en is door Mevrouw Dr. H. M. L. 

Bolus beschreven in Part. III, July 1939 van de „Notes on Mesembryanthe- 
mum and allied genera”. Wanneer men voor de soorten van het geslacht 
Dinteranthus een sleutel zou willen samenstellen, dan zou deze er als volgt 
uit moeten zien:
1. Oppervlak duidelijk gerimpeld : D. POLE EVANSII (N.E.Br.) Schwant. 

oppervlak glad, althans niet duidelijk gerim peld............................ 2.
2. Volwassen planten minder hoog dan breed en 

voorzien van een plat of licht gewelfd bovenvlak :
D. VANZIJLII (L. Bol.) Schwant.

volwassen planten even hoog of hoger dan breed en
niet voorzien van een plat of licht gewelfd bovenvlak . .  • • . .  3.

3. Oppervlak duidelijk en vrij dicht gestippeld....................................  4.
oppervlak ongestippeld of stippeling schaars en
onduidelijk (wazig) ......................................................................  • • 5.

4. Stippels over het algemeen vrij klein, minder dan % mm 
in doorsnee, soms ook wel iets groter, nooit meer dan 
1 kiel; kiel en bladranden niet of onduidelijk geelbruin
gekleurd: D. PUBEBULUS N.E.Br.
stippels 0.5—0.75 mm in doorsnee, soms ook wel iets
kleiner, 1 of 2 kielen, welke, evenals de randen van het
blad, vrij duidelijk geelbruin zijn: D. WILMOTIANUS L. Bol.

5. Planten gedrongen, ongeveer even hoog als breed,
bladtoppen rondachtig: D. INEXPECTATUS (Dtr) Dtr.
planten meestal hoger dan breed, bladtoppen min of
meer toegespitst: D. MICROSPERMUS (Dtr et Derenb.) Schwant.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat het verschil tussen D. inexpecta- 

tus en D. microspermus niet altijd even duidelijk is; waarschijnlijk zijn dit 
twee groeiplaatsvariëteiten van dezelfde soort.

Een 7e soort, nl. D. punctatus L. Bol is waarschijnlijk identisch met 
D. puberulus.

Dinteranthus wilmotianus heeft een corpusculum, dat uit 2 bladeren 
bestaat, echter uit 4, wanneer de jonge bladeren te voorschijn komen; bij 
uitzondering zijn 6 bladeren aanwezig. De bladeren zijn 2,5 tot 3,25 cm 
lang en over een lengte van 1,5 tot 1,75 cm vergroeid; de 1 a 1% cm diepe 
spleet is weinig gapend, behalve wanneer de jonge bladeren te voorschijn 
komen. De bladeren zijn aan het boveneind toegespitst, aan de rugzijde 
afgerond en grauw tot grauwachtig rosé van kleur; zij zijn aan de rugzijde 
voorzien van eén of twee, al dan niet vertakte kielen; deze kielen zijn, 
evenals de randen van de spleet, min of meer duidelijk geelbruin gekleurd. 
Het oppervlak is bedekt met een vrij groot aantal, over het algemeen vrij 
duidelijke grijsblauwe stippen. Volgens de beschrijving, welke Mevrouw
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Bolus geeft, hebben deze stippen een diameter van % tot % mm en deze 
zijn de grootste, welke bij de verschillende leden van het geslacht Dinteran- 
thus voorkomen. Van de in mijn bezit zijnde, uit Zuid-Afrika geïmporteerde 
planten, hebben slechts enkele exemplaren dergelijke „grote” stippen;

D interanthus w ilm otian us  L .  B o l  (vergr. 2/ 3 X )  foto: D r. de Boer

andere zijn met kleinere stipjes bedekt; er kan m.i. niet gezegd worden, dat 
deze stippen altijd opvallend groter zijn dan die, welke Dinteranthus 
puberulus vertoont, van welke soort zich eveneens verscheidene exempla
ren in mijn verzameling bevinden; bovendien zijn de stippen op de jonge 
bladeren steeds kleiner dan op de oude.

Midden op de foto zijn 2 corpuscula te zien, welke niet uit 2, doch uit 
3 bladeren bestaan; dit verschijnsel, dat nu en dan ook bij Lithopssoorten 
voorkomt, is van tijdelijke aard, in zoverre, dat dezelfde planten een vol
gend jaar weer op normale wijze 2 bladeren kunnen vertonen.

Op de foto is duidelijk te zien, dat één der twee driebladige corpuscula 
2 nieuwe bladeren vertoont, terwijl het andere 3 nieuwe bladeren laat zien, 
zodat van deze laatste plant het corpusculum nog een jaar langer uit 3 
bladeren zal bestaan. Ik nam deze foto in augustus 1955; thans, in maart 
1957, zijn de corpuscula van beide exemplaren weer gewoon tweebladig.

De bloemen zijn, evenals van alle andere Dinteranthussoorten geel van 
kleur; zij vertonen zich bij ons omstreeks augustus.

Dinteranthus wilmotianus wordt gevonden in het district Gordonia, 
ten Noorden van de Oranje Rivier en wel op de „farm” Geelkop bij Kei- 
moes. (Keimoes is gelegen aan de Oranje Rivier, 27 mijl ten Z.W. van 
Upington).
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Raadgevingen voor de maand mei
Om aan het verzoek van verscheidene liefhebbers te  voldoen zal ik trach ten  uiteen 

te zetten hoe op eenvoudige m anier zelf een zaaitoestel gem aakt kan worden, 
zonder te beschikken over ingew ikkeld m ateriaa l en kennis te r  zake. Indien men 
een goede opkomst van de gezaaide zaden kan  verw achten, m oet op de volgende 
punten  gelet worden, nl. een voortdurende vochtigheid der zaaiaarde, dus n iet k le ts
nat en daarna to taal uitgedroogd; een w arm e en van vocht verzadigde lucht; veel 
licht, doch niet het d irek te  zonlicht voor de m eeste soorten. H ier volgt een korte 
beschrijving van een eenvoudig m aar doelm atig zaaitoestel.

Als m ateria len  m oeten we beschikken over een houten bakje, aan de binnen- en 
buitenzijde geverfd en geplaatst op v ier pootjes, een m etalen, liefst zinken plaatje,

voorzien van enkele gaatjes en daar rond 
opgeplaatste buisjes en een houten of ste- 

B vige kartonnen  koker, w aarin  m en een 
15 of 30 w att lam p plaatst, n aar gedang 
de verlangde w arm tegraad. De koker 
w ordt onder het k is tje  bevestigd. V erder 
is een glazen afdekplaat nodig.

De zaaipotjes of zaaitesten w orden in 
goed vochtige turfm olm  gegraven en m et 
de m etalen p laa t bedekt. De tem pera tuur 
w ordt gem eten alvorens te zaaien en 
m ocht deze boven 30 graden Celsius stij
gen m et de 15 w attlam p, dan kan m en dit 
eenvoudig verhelpen door enkele gaatjes 
in de koker te  boren. De ideale tem pera
tu u r voor het ontkiem en van cactussen is 
rond 25 graden C., alhoew el e r  soorten zijn 
w elke deze tem pera tuu r n iet lusten  en 
het liever w at kouder hebben, o.a. Paro- 

dia's (10 a 15 graden C.). De laatste soort kan m en dan ook gerust zonder bodem- 
w arm te zaaien en het to t goede resu lta ten  brengen, zelfs in de huiskam er.

Zowel om spoedige uitdroging van de grond als om het verbranden  van de kiem - 
p lan tjes te voorkom en, leggen we op de glasplaat de eerste dagen na he t ontkiem en 
een dun velletje w it papier, vooral bij zonnig w eer. We trach ten  ook de glasplaat 
iets schuin op h e t toestel te  leggen en er een k lein  houtje  onder te steken aan de 
van de zon afgekeerde kan t om te voorkom en dat condensatiedruppels schim m elziek
ten  en ro ttingen zouden veroorzaken. Zoals eerder gezegd, mag de zaaiaarde nooit 
uitdrogen, verd rinken  mag m en de p lan tjes evenmin. De beste m anier om een goede 
vochtige aarde te bekom en is het regelm atig begieten van de zich tussen de potten 
bevindende turfm olm . Bij w arm  w eer geven we na tuu rlijk  m eer w ater dan bij 
donker w eer. Als de zaadjes ontkiem en w ordt m eer lucht gegeven door de glasplaat 
m eer te  lichten; het w atergeven w ordt hierop ook geregeld, w ant bij w arm e lucht 
droogt de grond vlugger uit. De verm elde electrische lam p kan  evengoed vervangen 
w orden door een petro leum - of alcoholbrander.

Even een w oordje over het gebruik van algen
bestrijdingsm iddelen. Een zeer aktief w erkend pro- 
dukt tegen allerle i schimm els en algen is de schei
kundige sam enstelling Captan in de handel voor
kom end onder de naam  Orthocide 50. H et is een 
lichtgeelachtig poeder m et een ietw at onaangenam e 
geur. Men gebruikt h iervan  2 gram  (een afgestreken 
koffielepel) per lite r w ater om de p lan ten  hierm ede 
te besproeien of de aarde te begieten, eens om de 
14 dagen is voldoende om uw  zaaiaarde algenvrij te 
houden. Een m inder gebruikte methode om algen
vorm ing tegen te gaan is de controle op de zuurte- 
graad van de grond. Deze graad d ien t voor de m eeste 
onzer p lan ten  een w aarde te hebben gelegen tussen 
6 en 6,5. Door de inw erking van het licht op de 
aarde, de sam enstelling van het grondm engsel zelf
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en de pH van het gebruikte gietwater wordt de zuurtegraad van de grond langzaam 
maar zeker alkalisch (pH 7, 8 . . . . ) .  Het is gebleken, dat algen in zulke aarde een 
goede kweedbodem vinden, en het is dus met het doel algenvorming te voorkomen, 
dat onze teelaarde aan de licht zure kant dient gehouden te worden. Dit kan zeer 
goed geschieden door eens om de 14 dagen de aarde te besproeien met een waterige 
oplossing van salpeterzuur, metende pH 6. In de handel bestaan speciaal voor het 
meten van de pH geprepareerde papiertjes; reeks 5,4 tot 7 no. 9556 Merck.

Bij menige zaailustige kamerliefhebber rijst soms de vraag of met behulp van 
extra belichting het nadeel van een wat donkere standplaats van de zaaitesten of 
potjes zou kunnen voorkomen of althans grotendeels vermeden worden. Ik zal trach
ten volgende maand hierover een kort resumé te laten verschijnen.

Overzicht van bestrijdingsmiddelen.
MALATHION 50 % vloeibaar: flesjes van 100 en 500 cm3. Insecten- en spintgift 

tegen bladuizen, rode spin, bloedluis, thrips, kevers, zaagwespen, ruspen, poreimade, 
aardvlo en andere. Algemene dosis: 2 cm3 per liter water. Niet gebruiken tijdens de 
bloei. Dit produkt vervangt op zeer voordelige wijze het zeer giftige E 605.

KELTHANE: Specifiek spintmiddel; doodt zowel de eieren (ovicide) de larven 
als de volwassen spint. Het produkt is niet giftig voor mens of dier. Gebruiksaanwij
zing: 2 gram per liter water. Verkrijgbaar in porties van plm. 100 gram.

FUNGISOL T.M.T.D. poeder of T.M.T.D. 50 en 80. Gebruikt tegen kiemschim- 
mels, o.a. Botrytis of smeul en valse meeldauw (wit) en algemene zaadontsmetting. 
Algemene dosis: voor besproeiing 2 gram per liter water; als menging in de potaarde: 
500 gram zorgvuldig mengen per m3 grond. Voorzorgen: is weinig giftig voor men
sen, doch wel voor dieren.

SLUGIT: zeer doeltreffend middel tegen slakken. Maag- en contactgif. Vloeibaar 
in flesjes van 250 cm3. Gebruik: basisstof (emulsie) wordt met warm water verdund 
en verspreid over de planten en grond. Men mengt 6,5 cm3 per liter water te ver- 
sproeien over twee m2. Men sproeit het beste bij donker warm weer of tegen de 
avond. De werking van Slugit is het gunstigst indien minstens 48 uur na de behan
deling geen regen valt. Tot dusver bleek Slugit op alle planten waarop het gebruikt 
werd, veilig toegepast te kunnen worden, maar uit voorzorg is het raadzaam bij 
waardevolle exemplaren het middel eerst op kleine schaal te beproeven.

CERESAN-NAT: voor grondontsmetting tegen bodemschimmels e.a. zwammen 
zoals Diplodia en Gloeosporium welke veel op cactussen voorkomen. Ontsmetting 
van zaaiaarde: 3 weken vóór het zaaien, wordt de aarde, welke voldoende vochtig 
moet zijn, overgoten met een Ceresan-nat oplossing 1 gram op een liter water. Na 
het opdrogen flink harken.

A. WILBOORTS,
Diksmuidelaan 296 - Berchen - Antwerpen.

Wat andere tijdschriften bieden.
In het maartnummer van „Kakteen und andere Sukkulenten” schrijft de heer 

Graser een korte bijdrage met foto’s over enkele merkwaardige Astrophytumhybriden 
nl. van drie- en vierribbige vormen. Dezelfde schrijver geeft ook nog een praatje over 
een cristaat van Echinofossulocactus crispatus, vergezeld van een mooie foto.

Ter ere van de 90 jarige Duitse kakteennestor Wagner verscheen een herdruk 
vah een artikel over Echinopsis van zijn hand. Een artikel dat vooral om zijn cul- 
tuuraanwij zingen, nog zeer belangrijk is. Armand Péclard beschrijft de bloei van een 
20 jaar oude Trichocereus candicans. De bloem was circa 20 cm in doorsnee, bleef 3 
dagen open en verspreidde een sterke lelieachtige geur.

Verder vinden we een vertaling van het artikel dat dr. Vatrican, directeur van 
de Jardin Exotique, geschreven heeft voor het Engelse tijdschrift. Deze behandelt 
de ervaringen welke (helaas) opgedaan werden tijdens de vorstperiode in februari 
1956. Hoewel de Jardin Exotique hierbij vele mooie planten verloren heeft, mogen 
we ons gelukkig prijzen dat dr. Vatrican gedurende deze vorstperiode vele waarne
mingen heeft gedaan en de resultaten daarvan gepubliceerd. Zo is o.a. gebleken, dat 
planten, welke nog in volle winterrust waren, het beste tegen vorst bestand bleken te
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zijn. A. Tischer schrijft over de zeldzame Conophytum compressum N.E.Br. Op de 
in de literatuur opgegeven vindplaats is deze plant later nooit aangetroffen en ver
moed wordt, dat deze plant identiek is met C. smithersii L. Bol.

*  *
*

Het aprilnummer vangt aan met een aanvullende beschrijving van Conophytum 
luteum N.E.Br. door A. Tischer, waarbij een zeer duidelijke afbeelding. Wie een 
plant onder deze naam bezit moet beslist deze beschrijving lezen, daar, volgens 
Tischer, in veel verzamelingen een andere plant, nl. Wettsteinia Schwant., ten on
rechte deze naam draagt.

Prof. Buxbaum schrijft over „Die kategoriën Genus und Species” , naar aanlei
ding van een voordracht gehouden in 1955 op het I.O.S. congres in Londen. Zoals 
reeds aan velen bekend is, maakt Buxbaum uitgebreide studies over de taxonomie 
en morphologie van cactussen, met het doel te geraken tot een behoorlijke begren
zing der cactusgeslachten. Sinds de monografie van Britton en Rosé verscheen, zijn 
een groot aantal nieuwe planten bekend geworden, waarvan vele onder verschillende 
namen bekend zijn, soms ingedeeld in verkeerde geslachten, of zelfs ondergebracht 
in overbodige nieuwe geslachten ten gevolge van ondeskundigheid, of erger nog, door 
onvoldoende bestudering der planten door de desbetreffende auteurs. Hoewel ook 
Buxbaum ongetwijfeld fouten zal maken zijn de studies op dit gebied zo uitgebreid 
en grondig, dat resultaten verwacht mogen worden, welke vele jaren toonaangevend 
zullen zijn. Het is daarom voor allen zeer belangrijk deze publicaties te bestuderen.

J. Endler, in 1956 overleden, heeft getracht een bloeikalender voor cactussen 
samen te stellen. Zijn interessante resultaten zijn in deze aflevering gepubliceerd. Het 
is te hopen dat anderen zijn werk zullen voortzetten. Tot slot schrijft W. Cullmann 
een leerzaam artikel „Hoe moeten we gieten” , bestemd voor alle cactusliefhebbers.

VAN DER STEEG.

Congresfondspuzzle
Zeer teleurgesteld, dat zijn we ! Leeft er geen belangstelling meer in de leden 

van Succulenta? Leest men ons maandblad niet meer? Dit zijn de vragen welke ons 
bezighouden.

Er waren 9 leden die daadwerkelijk steun verleenden, hetgeen totaal f 5,65 voor 
het congresfonds opleverde. Voor de prijzen is een veel hogere waarde beschikbaar 
gesteld. Een voorbeeld van liefde voor zijn liefhebberij gaf de heer Bonneke, die 
vier oplossingen instuurde, en die, helaas met een troostprijs genoegen moet nemen. 

Waren deze vragen te moeilijk of vond men ze te gemakkelijk!
De juiste oplossing is:

1. Succulenta is een Nederlands-Belgische vereniging.
2. Aloë's waren eertijds bekend om hun geneeskracht. Eertijds, want tegenwoordig 

zijn zij ook bekend om hun sierwaarde.
3. Het tijgerbekje behoort tot de Faucaria’s, en tot de Mesembrianthemums. Fau- 

caria is een ondergroep van Mesembrianthemum.
De 1ste prijs: 6 planten gaan naar de heer H. Beyersbergen van Henegouwen, 

Den Haag met de slagzin: Voor dit doel geen bestedingsbeperking. De 2de prijs, 3 
planten gaan naar de heer H. van Beek, Zaandam, met de slagzin: Uw cactussen zijn 
mooi als zij nog niet bloeien. De winnaars van de troostprijzen zijn: de heer J. C. van 
Keppel, Wassenaar. Doet allen mee, dan is de IOS tevree; G. W. Plank, Zutphen. 
Alle liefhebbers van succulenten op de bres, voor het IOS Congres; Voorts: D. J. 
van Vliet, Den Haag; F. Bonneke, Tilburg; Mevr. S. Kooger-Limburg, Den Helder; 
A. P. Vugt, Rijswijk en P. Reedijk, Rotterdam.

Wat moeten wij doen: stoppen of doorgaan? Er moet nu toch al geld bij, dus 
beter „stoppen” . Wilt U toch nog helpen, en vond U het jammer, dat U niets bijge
dragen heeft? Welnu, neem dan een briefkaart, plak daar wat extra zegels op en 
stuur deze kaart aan: IOS Congresfonds, Bunschotensestraat 80, Den Haag, of stort 
een bedrag op giro: 65 25 00 ten name van IOS Congresfonds Bennebroek, en laat 
daardoor overtuigend blijken „Succulenta staat op de bres, voor het IOS congres.”
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Algemene Vergadering en Tentoonstelling te Rotterdam
De ALGEMENE VERGADERING zal worden gehouden op

ZATERDAG 1 JUNI 1957.
Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de afdeling Rotterdam wordt 
door deze afdeling gedurende de maand juni een grote tentoonstelling 
georganiseerd genaamd „SUCCULENTA” in een daartoe speciaal ingerichte 
kas aan de Coolsingel, hoek Hofplein, hoek Weena, te Rotterdam, waarvan 

de opening op 1 juni 1957 zal plaats vinden.
10.30—11 uur: Aankomst der genodigden en van het ere-comité. De ont
vangst wordt gehouden in de foyer van het Doofstommen Instituut aan het 
Weena, naast de tentoonstellingskas.
11 uur : Begroeting door de voorzitter van de tentoonstellingscommissie. 
11.30 uur: Opening van de tentoonstelling.
Hierna rondgang op de tentoonstelling. Te 14.00 uur openstelling voor het 
publiek.

De Algemene vergadering zal plaats 
vinden om 2 uur des middags in de foyer 
van het Doofstommen Instituut.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen der vorige vergadering.
3. Verslag der werkzaamheden in het 

afgelopen jaar.
4. Rekening en verantwoording van het 

financieel beheer over 1956.
5. Benoeming van vier periodiek aftre

dende hoofdbestuursleden en benoe
ming van een hoofdbestuurslid, als 
vertegenwoordiger van de afd. Gro
ningen. (zie toelichting).

6. Begroting voor het jaar 1957 (zie 
elders in dit nummer).

7. Vaststelling contributie 1958.
8. Benoeming commissie van twee leden 

voor het nazien der rekening en ver
antwoording over 1956.

9. Vaststelling plaats volgende A lge
mene Vergadering.

10. Ingekomen stukken en voorstellen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Toelichting punt 5: in de plaats van de 
heer Wakka (zie Succulenta 1957, no. 3) 
is door de afd. Zaanstreek als hoofdbe
stuurslid voorgesteld Dr. H. van Beek te 
Zaandam. Door de afd. Groningen is als 
hoofdbestuurslid voorgesteld Dr. H. W. 
de Boer te Haren, Gron.

De afdelingen, de leden der afdelingen 
en de verspreid wonende leden, hebben 
het recht om voorstellen te doen voor de 
Algemene Vergadering. Deze voorstellen 
moeten worden ingediend vóór 30 mei a.s. 
bij het secretariaat, Hereweg 19, Lisse.

Stemgerechtigd zijn alleen de ter ver
gadering aanwezig zijnde ereleden, afge
vaardigden, verspreid wonende leden en 
hoofdbestuursleden. Iedere afdeling heeft 
het recht een afgevaardigde en plaatsver
vangend afgevaardigde te benoemen. De 
namen van de afgevaardigden worden 
gaarne ingewacht bij het secretariaat 
vóór 30 mei a.s.

BEGROOTING 1957
Saldo per 1 januari 1957 . . . .  f. 6.626,46 
Contributie 1000 leden a f  5,- f. 5.000.00
Advertenties .........................  f. 150,00
Verkoop oude jaargangen .. f. 100,00 
Verkoop insignes ...................... f. 25,00

Druk- en verzendk. Succulenta f. 4.800,00
Verenigingsdrukwerk .......... f. 500,00
Onkosten secretariaat.........  f. 200,00
Onkosten 2e secretariaat . . . .  f. 60.00
Onkosten redactie .................. f. 100,00
Onkosten penningmeester . . . .  f. 50,00
Onkosten bibliotheek .............. f. 200,00
Onkosten Alg. Vergadering ..  f. 100,00
Onkosten IOS congres .......... f. 1.000,00
Onvoorziene u itgaven .........  f. 200,00
Saldo per 31 december 1957 .. f. 4.691,46

f. 11.901,46 f. 11.901,46
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F. Jansen Leyweg 24 
’s-Gravenhage

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT

De eerstvolgende bijeenkomst zal wor
den gehouden op zaterdag 18 mei des 
n.m. 3 uur ten huize van mevr. Visser 
van IJzendoorn, Potterlaan 3, Huis ter 
Heide.

F. J. MEIJER,
Secretaris.

DEN HAAG
DIAWEDSTRIJD.
De vergadering van maandag 25 maart 

1957 werd door de voorzitter met een 
kort woord van welkom, in het bijzonder 
gericht aan de heren Uitewaal, Janse, 
Kroon, Maschhaupt en van Puffelen als 
medewerkers en juryleden, geopend.

Na enkele mededelingen betreffende 
het week-end op de Grasheuvel, de be
taling van contributie enz. kreeg de heer 
van Puffelen het woord. We maakten in 
woord en beeld de gehele ontwikkeling 
van de kleurenfilm mede. Door een de
monstratie met verschillende projectors 
werd een en ander duidelijk gemaakt. 
De diawedstrijd nam hierna een aan
vang. Er waren 10 kleuren- en 5 zwart
wit inzendingen. De jury had geen ge
makkelijke taak. Van de kleurendia’s be
haalde de heer Buining de eerste en de 
heer Bravenboer de tweede prijs.

Van de zwart-wit dia’s werd de eerste 
prijs toegekend aan de heer de Haan en 
de tweede aan de heer Bonefaas. De prij
zen bestonden uit kleurenfilms.

De verloting in de pauze was een groot 
succes, er waren vele mooie planten ge
schonken. Na de pauze hield de heer 
Maschhaupt uit Wassenaar een toelich
ting bij een reeks kleurenfoto’s waarvan 
het merendeel was opgenomen tijdens de 
tentoonstelling „Cactus” in augustus '56. 
Door de prettige en vlotte wijze waarop 
dit geschiedde was er, vooral voor onze 
amateur-fotografen veel te leren.

Deze belangrijke en zeer druk bezochte 
vergadering werd door de voorzitter ge
sloten onder dankzegging aan de jury
leden en medewerkers.

De uitslagen luiden als volgt:
Kleurendia’s: le prijs, Buining, Ha- 

mersveld, 132 punten. Kodak kl. film; 2e 
pr. C. Bravenboer, Vlaardingen, 125 p., 
Gevaert kl. film; 3e pr. G. W. de Haan,

Utrecht, 125 pnt. Ferrania kl. film; 4e 
pr. J. Bonefaas, den Haag, 113 p., Agfa 
kl. film.

Zwart-wit dia’s: le pr. G. W. de Haan, 
Utrecht, 118 p., Agfa kl. film; 2e pr. J, 
Bonnefaas, Den Haag, 105 p., Gevaert kl. 
film.

De volgende punten werden behaald 
voor kleuren-dia’s door Wilken, Den 
Haag 108 pnt.; van ’t Vlie, Zwolle, 108 
pnt.; Krol, Terneuzen, 107 pnt.; Ligtvoet, 
Den Haag, 103 pnt.; Eilander, Groningen, 
97 pnt.; Hoogvliet, Naaldwijk, 96 punten.

Voor zwart-wit dia’s door C. Bommeljé, 
88 pnt.; J. J. Ligtvoet, 86 pnt.; Korevaar, 
78 pnt.; Terhorst, buiten mededinging, 1 
dia, 43 punten.
De mooiste kleurendia van de hr Buining 
behaalde 47 pnt., De hr de Haan, Utrecht 
kreeg 47 pnt voor de beste zwart-wit 
dia.

Mevr. M. C. HARDONK, 
Secretaresse.

„KAKTUSVREUGDE” —  GENT.
Afd. Oost- en West-Vlaanderen. 
Bijeenkomst van 16 maart 1957.

Op voornoemde datum had het geleid 
bezoek plaats aan de kwekerij van ons 
lid, de heer A. Coppens, St.-Amands- 
berg-Gent. Wij werden verwelkomd door 
de Heer en Mevrouw Coppens. De voor
zitter gaf, gedurende ruim twee uur, aan 
de talrijke leden de gepaste uitleg. De 
liefhebbers waren in de gelegenheid heel 
wat nieuwe kaktussen te kopen. De ver
pakking nam veel tijd in beslag, waar
door de aangekondigde tombola moest 
vervallen.

Op een delikate wijze kwam Mevr. 
Coppens onze kas ter hulp en schonk ons 
het tweevoud van de normale opbrengst.

Na het bezoek had een receptie plaats 
in de salon, waar wij ons in een speciale 
sfeer van stalagmieten en stalaktieten, 
versierd met exotische planten en sier
vissen, bevonden. Aan de dames en heren 
werden versnaperingen aangeboden.

De Heer E. T. Claeys, voorzitter, dank
te de gastvrouw en de gastheer voor het 
interessante dat zij gezien hadden en voor 
het gastvrije onthaal.

Er werd beloofd nog eens een bezoek 
te brengen aan het studiemateriaal en 
niet het minst aan de zaaiproeven. Het 
was ten slotte een gunst; de proefkas is 
vanzelfsprekend niet voor iedereen toe
gankelijk. Interim.
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Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen, Tel. 23377, Giro 547230

Maandelijke vergadering.
Hét aangekondigde bezoek bij de kwe

ker, de Heer A. Van Den Bulcke, Merel- 
beke, moest tot onze spijt uitgesteld wor
den. Gezien er dringend schikkingen 
moeten getroffen worden met het oog op 
de inrichting van de kaktustentoonstel- 
ling te Gent, van 8 tot 22 september 1957, 
zal de maandelijkse vergadering plaats 
hebben, zaterdag 18 mei 1957, om 14.30 
uur stipt, in het auditorium van het 
„Botanisch Instituut Julius Mac Leod” , 
K. L. Ledeganckstraat 33, Gent.

De aangekondigde tentoonstelling wordt 
ingericht door de Vereniging „Scientia” 
in de grote tuinkas van de Botanische 
tuin, onder de hoge bescherming en met 
de medewerking van de Direktie van het 
„Botanisch Instituut Julius Mac Leod” , 
van ’s Rijks Universiteit Gent, alsmede 
met de medewerking van Kaktusvreugde.

Al de leden - kwekers en liefhebbers 
- worden dringend verzocht hun mooiste 
planten ter beschikking te stellen.

Door de heren A. Beke, E. T. Claeys 
en A. Coppens, wordt in de tuinkas een 
grote, natuurgetrouwe Mexikaanse tuin 
aangelegd.
Dagorde van de vergadering:
1. Schikkingen voor de tentoonstelling.
2. Voordracht en entles door de heer 

E. T. Claeys, voorzitter.
3. Rondvraag.
4. Tombola.
5. Bezoek aan de verzameling kaktussen 

van het Botanisch Instituut.
Gezien het belang van de dagorde moe

ten al de leden stipt aanwezig zijn. Niet- 
leden zijn steeds welkom. Het Bestuur
UTRECHT

De vergadering van 17 april kon zich, 
ondanks de Paasdrukte, zoals eierkleu- 
ren, schoonmaken enz., verheugen op 
een groot aantal bezoekers. Na de ge
bruikelijke openingsceremonie, werd de 
toespraak van de heer P. F. Diemel, die 
zelf door een familiefeestje niet aanwe
zig kon zijn, zo goed mogelijk voorgele
zen door onze voorzitter en secretaris. 
Ook deze lezing, getiteld „de zomerver- 
zorging” was weer een Diemelproduct, 
dus goed verzorgd en leerzaam.

Na de koffie, ditmaal opgediend door 
de vakkundige hand van mevrouw de 
Lange, werd de eerstvolgende vergade
ring vastgesteld op 15 mei a.s. wederom 
in de Hortus.

Tot slot werd overgegaan tot het ver
loten van een groot aantal mooie cactus
planten, beschikbaar gesteld door de 
heren Klerck, Diemel en X.

Mededeling: Spreker op onze vergade
ring van 15 mei a.s. is onze algemene 
voorzitter de heer A. F. H. Buining, met 
het onderwerp „de Notocactus” . Deze 
wijn behoeft geen krans. Komt allen!!!

G. W. DE HAAN, Secr.

Ruil- en verkoopaanbiedingen.
TE KOOP: de albums van Verkade Cac
tussen en Vetplanten en het Pette album 
Cactussen. Prijs f. 2.50 per stuk plus 
portokosten. C. COLIJN, Sottegemstraat 
4, Vlissingen.

TE KOOP of in ruil voor schijfcactus- 
sen: (liefst geworteld). Zaailingen van 
maart 1955, o.a.: Reb. minuscula, Coryph. 
andreae, Mam. bocasana, Gymnoc. queh- 
lianum, Notoc. apricus, Lob. backeber- 
gii. Zaailingen van mei 1956: Cleistoc. 
straussii, Mam. parkinsonii, Mam. rho- 
dantha aurea, Hamathoc. setispinus, No
toc. concinnus, Cereus radicans, Lobivia 
famatimensis var.?. Aanbiedingen F. M. 
HERMSEN, Horsterdijk 7, Lottum (L.)

Mijn hobby is . . . .
In het personeelsorgaan van de Nieuwe 

Rotterdamse Courant heeft de heer A. 
Palms, lid van de afd. Rotterdam, een 
interessant artikel geschreven over zijn 
hobby. Het was heel goed gezien van de 
schrijver zijn artikel voor de leek niet 
al te moeilijk te maken door een opsom
ming van plantennamen. Hij heeft zijn 
artikel geheel afgestemd op de leesbaar
heid voor de niet-cactusliefhebber. Hij 
vertelt op prettige wijze over zijn kas 
en planten, hoe hij deze behandelt in de 
zomer- en wintermaanden, in het kort 
wordt het zaaien besproken. Voorts laat 
hij uitkomen wat Succulenta is en doet 
voor haar leden. Al met al een prachtig 
stuk propaganda voor onze liefhebberij. 
De afbeeldingen bij het artikel zijn zeer 
goed uitgevoerd.

ZA A D VER K O O P
De meeste zaden, aangeboden in het 

aprilnummer zijn nog in voorraad, doch 
daar deze voorraad steeds kleiner wordt, 
is het nodig bij een zaadbestelling „ver
schillende” vervangingsnummers op te 
geven. J. J. E. v. d. THOORN.
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H et zaaien van cactuszaden m et de therm ostaat
door J. DRISCHEL.

S edert vier jaar sla ik het kiemen van cactuszaden gade, zowel ’szomers 
als ’s winters, in een toestel, waarin ik de temperatuur van het zaaibed 

op gewenste hoogte kan houden. Het was mogelijk, tussen de buitentem
peratuur en 50 gr. C. iedere temperatuur te bereiken, en het kiemen zowel 
bij gelijkblijvende warmte alsook bij temperatuurswisselingen van dag naar 
nacht te laten verlopen. De mogelijkheid, de warmtetoevoer naar het zaai- 
toestel naar believen te kunnen regelen, was voor mij aanleiding om de 
invloed van de temperatuur op het kiemen na te gaan.

Allereerst interesseerde mij de vraag, of cactuszaden beter kiemen bij 
gelijkblijvende of bij wisselende temperatuur. Ik nam twee proeven, een 
met een constante en een andere met van dag naar nacht wisselende tem
peratuur. Daarbij stelde ik de gemiddelde temperatuur van de laatste in 
op de eerste, om een vergelijkingsmogelijkheid te hebben.

Gytnnocalycium ourselianum  (zaden 5 jaar oud) kiemt bij:
a. constante temperatuur van 28 graden 53 %
b. wisselende temperatuur tussen 24 en 35 graden 

met een gemiddelde van 28 graden 27 %
Een tweede proef met Notocactus mammulosus gaf een beter kiem- 

resultaat bij wisselende temperatuur.
Wegens de moeilijkheden, die het instellen van een gemiddelde tem

peratuur bij temperatuurswisselingen gaf, ging ik spoedig over tot uitslui
tend waarnemen van kiemresultaten bij gelijkblijvende temperatuur.

Zoals te verwachten was, steeg het kiemresultaat tot een temperatuur- 
optimum en daalde weer als deze werd overschreden.

Gymnocalycium ourselianum  (zaden 5 jaar oud):
Temperatuur 24 26 28 30 33 graden
Kiemresultaat 33 46 53 40 12 %
Hier geven de procentuele waarden geen nauwkeurig houvast, daar 

met hoeveelheden van 40 zaden gewerkt werd. Wil men een nauwkeurig 
percentage kunnen vaststellen, dan moet men bij iedere proef meer dan 
100 zaden zaaien. Dit werd mij duidelijk, toen ik een half jaar later een
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proef met Cereus peruvianus onder gelijke omstandigheden als de vorige 
proef herhaalde. 130 resp. 150 zaden van Cereus peruvianus kiemden bij 
30 gr. C. binnen 13 dagen, in april 1954 5%, in november 1954 11% (zaden 
van slechte kwaliteit).

Het verschil laat zich, ondanks het feit dat de zaden voor de proef goed 
gemengd zijn geworden, daardoor verklaren, dat het nu eenmaal om bio
logische objecten gaat met een zekere verscheidenheid in reactie en er 
altijd nog te weinig soorten gezaaid worden.

Op het ogenblik sla ik het kiemen van 380 zaden van Echinopsis mira
bilis gade, welke bij een temperatuur van omstreeks 27 gr. C. het beste 
schijnen te kiemen.

Zaait men een grotere hoeveelheid zaden, dan ziet men, dat er na 
de dag, waarop de sterkste kieming plaats vindt, ook bij gelijkblijvende 
temperatuur, nog lange tijd daarna achterblijvers komen. Sluit men deze 
laatste bij de uitwerking van de proef uit, dan houdt men een kunstmatig 
begrensde periode van „kiemdagen” over. Een dergelijke kiemperiode kan 
men ook opmerken bij het zaaien van weinig zaden, bijvoorbeeld 40.

De kiemperiode is gekenmerkt door drie bijzondere dagen: le: de dag 
van het begin van het kiemen; 2e: de dag met de sterkste kieming; 3e: de 
dag van het einde van het kiemen.

Bij waarnemingen van zaden van verschillende soorten schijnt zich de 
volgende regelmaat voor te doen.

1 . De kiemperiode verlaat zich en verplaatst zich geheel bij ongun-
stige — te lage of te hoge — temperatuur.

2. Bij ongunstige temperatuur wordt de kiemperiode niet alleen ver-
plaatst, maar ook verkort.

3. Met het temperatuuroptimum valt ongeveer samen: grootste kiem-
resultaat; langste duur van de kiemperiode; eerste begin van
het kiemen.

Ik voer weer Gymnocalycium ourselian um aan :
1 . Temperatuur 24 26 28 30 33 gr.
2. Kiemresultaat 33 46 53 40 12 %
3. Duur van de kiemperiode

in dagen 5 5 7 9 1
4. Dag waarop kieming begon 7 6 6 4 8
5. Dag van de sterkste kieming 7 7 9 6 8

Als eerste dag van de proef werd de dag na het zaaien gerekend. Bij 
slechte kiemkracht schijnt de kiemperiode zich net zo te gedragen als bij 
ongunstige temperatuur. Terwijl ik geloof, dat cactuszaden het beste kiemen 
bij slechts zeer onbeduidende schommelingen om het temperatuuroptimum, 
is ook mij niet ontgaan, dat het kiemen van soorten uit het hooggebergte 
nog bevredigend verloopt, wanneer tussen dag naar nacht grote tempera
tuurschommelingen optreden.

In de winter van 1954/1955 zaaide ik:
1. Een Trichocereussoort „van de uiterste voorposten in de sneeuw- 

woestijn der boliviaans-chileense grens, 4000 meter hoogte” (vol
gens de catalogus van de firma Winter in Frankfurt).
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2. Een Eriocyce uit het gebied van Mendoza, „dicht bij de eeuwige 
sneeuw, vaak wekenlang onder de sneeuw begraven, verdraagt de 
wintervochtigheid daar goed” (Firma Winter).

Tegen mijn vermoeden in kiemden ook deze zaden bij hoge tempera
tuur het beste en verlochenen daarmee het warme bloed van de familie 
niet. De gunstigste dagtemperatuur vond ik die van even boven de 30—32 
gr. C. Gedurende de nacht liet ik de temperatuur meer of minder ver onder 
0 gr. dalen. 4 Graden vorst bracht het kiemproces tot stilstand en ver
nietigde de ontkiemde zaailingen. Om de 0 graden, zelfs nog bij -2 graden 
nachttemperatuur, verliep de kieming verder en bevroren ook de tere, pas- 
gekiemde zaailingen niet.

Tephrocactuszaden werden eveneens aan deze behandeling onderwor
pen, doch zij kiemden niet. De zaadschaal had hierbij gelegenheid genoeg 
om vast te vriezen, en weer te ontdooien, en zodoende scheurtjes op te 
lopen.

Met kiemmethoden van deze soort hoopte ik cactussen in een, mogelijk 
beslissend stadium van hun ontwikkeling te harden. Hun verdere cul
tuur moet eveneens in verband staan van de harding en overwinterings- 
waarnemingen in de koude kas of in de open lucht voorbereiden. Dien
overeenkomstig was de verdere behandeling van mijn, in de afgelopen win
ter gekiemde zaailingen, ruw. Zij bewezen echter niet hard te zijn, maar 
werden in de loop van de zomer alle ziek en stierven. Ik zal de proef echter 
in de winter van 1955/’56 herhalen en de zaailingen in de daaropvolgende 
zomer de gelegenheid geven flink te groeien.

Aan het eind van mijn waarnemingen met de thermostaat rijzen een 
aantal vragen, waarvan ik nauwelijks durf hopen er de oplossing van 
te vinden, bijv. deze :

1. Tonen cactuszaden tijdens het kiemen een voor de soort karakte
ristiek gedrag, of slechts een met het standplaatsklimaat in betrek
king staand gedrag, bijv. in de kiemperiode ?

2. Heeft de metereologische toestand invloed op het kiemen ?
In november 1954 zaaide ik bij 30 graden C. constante temperatuur: 

I. Acanthocereus acutangulus 150 zaden.
II. Eriophorus repandus 107 zaden.

III. Cereus peruvianus 150 zaden.
In de volgende tabel betekenen de Romeinse cijfers de bovengenoem

de soorten. De cijfers van 5 tot 19 in de bovenste rij zijn de dagen gedu- 
ren de proef, vanaf de dag na het zaaien gerekend. De cijfers er onder 
wijzen op het aantal der dagelijks gekiemde zaden :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I 2 10 4 10 10 6 4 3 6  2 4 3

II 7 3 10 25 5 9 7 1 1 1 2 2 2 1
III 2 1 5 4 2 2 1
Totaal 2 19 8 25 39 13 15 10 7 1 1 4 7 5 1

Uit de tabel blijkt, dat op de 7e, 14e, 15e en 19e dag de kiemintensiteit 
verminderd was, op de 9e dag het grootste en op de 17e dag nogmaals ver
sterkte. Opmerkelijk was de, tijdens deze proef, opgetreden weersverande
ringen. Ik maak echter nog geen betrouwbare conclusies uit deze en soort-
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gelijke waarnemingen, want uit mijn proeven werd mij een zaak duidelijk: 
dat iedere proef meermalen herhaald moet worden, wat over het algemeen 
gepaard gaat met een aanzienlijk gebruik van tijd, cactuszaden en zorg
vuldigheid, om tenminste slechts een kleinigheid te kunnen bewijzen. Op 
deze plaats wilde ik u tot medewerking opwekken.

Bijvoeging van de vertaler :
Ik heb op 20 december j.1. een aantal soorten gezaaid, t.w. Ariocarpus 

scapharostrus, Weingartia cumingii, Mammillaria sanluisensis, bocosana 
splendens en een Mammillaria spec., in een zaaitoestelletje, waarin ik de 
temperatuur constant op ongeveer 30 gr. C. houd. Het resultaat is werkelijk 
prima. Vooral van de Ariocarpus, waarvan ik 8 zaden te pakken had gekre
gen, was het resultaat enorm, nl. 6 gezonde zaailingen. De andere soorten 
kiemen nog steeds. Als substraat gebruikte ik vermiculite.
Uit „Kakteen und andere Sukkulenten” . Vert.: B. M. SCHOMPER.

„KARTEE N  UND ANDERE SUKKULENTEN”

Het aprilnummer bevat een interessant praatje van Udo Kohier over Chamae- 
cereus silvestrii (Speg.) Br. et R., waarin weer eens wordt gewezen op de, voor 
bloemvorming, noodzakelijke rustperiode. Alleen bij droog en koel overwinteren kan 
op een rijke bloei gerekend worden. Verder het laatste artikel van de serie over de 
natuurlijke indeling van de Mesembryanthemums door F. Rappa, een verhandeling 
die elke Mesemliefhebber gelezen moet hebben.

Tot slot een discussie tussen Donald en Kohier over Rebutia violaciflora Backbg 
en Rebutia carminea Buining, naar aanleiding van een publicatie van laatstgenoemde 
auteur in Jrg 7, 1956, nr. 2. Beide auteurs hebben een nauwkeurige studie van deze 
planten gemaakt en daarom is deze discussie van groot belang, in het bijzonder voor 
Rebutiaspecialisten. Jammer dat de herkomst van de door hen onderzochte planten 
niet vermeld is (Donald) of twijfelachtig is door de mogelijkheid van hybridisatie 
(Köhlerj. Een goede vergelijking der planten met de gegevens van de oorspronke
lijke diagnosen wordt bovendien nog bemoeilijkt omdat Backeberg slechts een zeer 
summiere diagnose opgesteld heeft. Overigens wordt de belangrijkheid van som
mige kenmerken m.i. door beide auteurs sterk overschat, daar we hier te maken 
hebben met een zeer variabel geslacht.

Udo Kohier geeft in het meinummer een foto van Lobivia wrightiana. Deze plant 
werd door Blossfeld gevonden in Peru, Montaradal. De bloemkleur, bleeklila-rose, is 
voor Lobivia’s een zeldzaamheid.

Prof. Buxbaum vervolgt zijn verhandeling over het begrip „Species” . Hij hekelt 
hierin allen, die nieuwe species of variëteiten invoeren op grond van verschillen in 
kenmerken, welke, botanisch gezien, niet belangrijk zijn. Als niet belangrijk noemt 
hij: „bloemkleur, grootte der bloem, lengte van de stempel en lengte der dorens” . 
Variaties hierin zijn hoogstens bruikbaar om bepaalde „forma” te onderscheiden.

Prof. Buxbaum is echter zo eerlijk om op te merken, dat het niet gemakkelijk is 
om aan te geven welke kenmerken wèl geëigend zijn voor het onderscheiden van 
species, die van het ene naar het andere geslacht kan variëren. Als kenmerken, welke 
in de meeste gevallen wel belangrijk zijn, worden genoemd: „de inwendige structuur 
der bloem, de gestalte der bloem, areolendiagram en onderlinge lengteverhouding der 
verschillende dorens.” Echter zullen ook deze kenmerken met de nodige voorzichtig
heid gehanteerd moeten worden, zoals uit enige door hem genoemde voorbeelden 
blijkt.

Gerhart Frank deelt een en ander mede over zijn ervaringen, opgedaan tijdens 
zijn reizen door Noord- en Zuid-Amerika, en met welke moeilijkheden men te 
maken krijgt als men planten verzamelen en verzenden wil.

Zehnder, eigenaar van de bekende Zwitserse firma Kaktimex, verhaalt dagboeks- 
gewijze over de „100-daagse expeditie” , welke door Prof. Rauh en hem in 1956 
is gemaakt door Peru.

Dr. W. Cullmann schrijft over de zaadteelt bij cactussen, waarbij hij nog eens
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waarschuwt tegen het ongecontroleerde en lukrake kruisbestuiven. Tegen doelbe
wuste hybridisatie met wetenschappelijke of tuinbouwkundige oogmerken heeft hij 
geen bezwaar. Om ongecontroleerde kruisbestuiving te voorkomen, kan men bloeiende 
planten afdekken met cellophaan. Zelfsteriliteit van sommige planten kan soms 
slechts een gevolg zijn van een, in onze cultures, niet tot volle rijpheid komen der 
stempel. Veelal slaagt bevruchting dan wel als de stempel met een pincet openge
vouwen wordt. Soms is de weg van stempel tot ovarium te lang, waardoor de stuif- 
meelbuis de eicellen niet bereikt in de beschikbare tijd. Door de stijl halverwege 
af te snijden en het wondvlak rijkelijk met stuifmeel te voorzien, schijnt dit nadeel 
opgeheven te kunnen worden.

Van de vrij zeldzame Mammillaria guerreronis geeft Cullmann een foto voorzien 
van een opsomming der voornaamste wetenswaardigheden en kenmerken.

Ten slotte volgt een bijdrage over de Conophyten bilobum en stylosum, een en 
ander goed gedocumenteerd, zoals we dat van A. Tischer gewend zijn.

VAN DER STEEG.

ONDERSCHEIDINGEN VOOR „KAKTUSVREUGDE”
Naar aanleiding van de jaarlijkse algemene vergadering van de Syndikale Kamer 

der Belgische Hofbouwkundigen heeft „Kaktusvreugde” deelgenomen aan de maan
delijkse plantenkeuring, die plaats had te Gent op 5 mei 1957.

Het „Botanisch Instituut Julius Mac Leod” , van ’s Rijks Universiteit Gent, ont
ving voor een prachtige groep vetplanten, uitstekend op naam, een getuigschrift van 
verdienste.

Voor een mooie, uitgebreide groep kaktussen, waaronder een eigenaardig gefri
seerde Cephalocereus senilis en een buitengewoon grote, helaas onbekende Gymno- 
calycium*), ontving de heer A. Coppens, kweker, een getuigschirft van verdienste 
le klas.

De heer E. T. Claeys, voorzitter, stelde, op naam van „Kaktusvreugde” , onder het 
motto „bloeiende kaktussen” een twintigtal planten ten toon; hij ontving eveneens een 
getuigschrift van verdienste. Onder bedoelde bloeiende soorten noteren wij: Lobivia 
aurea, carneopurpurea (scoparia), famatimensis en variëteiten, sublimiflora, een 
soort die met recht haar naam draagt, Mediolobivia aureiflora ƒ. longiseta, met 4 cm 
lange dorens, Rebutia krainziana, R. wessneriana, met niet minder dan 51 bloem
knoppen, Aylostera pseudodiminuata var. grandiflora, enz.

Een tweeduizendtal plantenliefhebbers bezochten de prachtige tentoonstelling. 
„Kaktusvreugde” werd aangezocht verder haar medewerking te verlenen — gezien 
het buitengewoon sukses van de bloeiende en andere kaktussen en vetplanten aan 
de maandelijkse plantenkeuring.
------------ INTERIM.

*) De afmetingen zijn: hoogte 14 cm, diam. 12 cm. De areolen staan zeer dicht 
bij elkaar, de dorens zijn niet groter dan van G. lafaldense en gelijken er overigens 
zeer goed op. De buitenste kroonbladeren der bloemen zijn donker, glanzend groen, 
de binnenste lichtgeel met groene weerschijn, de stamper is groen. Deze Gymnocaly- 
cium is ongeveer 25 jaar oud. Wij hopen een foto te kunnen publiceren ten einde de 
plant te helpen determineren.

„DESCRIPTIONES CACTACEARUM NOVARUM”
Als voorloper op het driedelige handboek der Cactaceae, dat Curt Backeberg 

sinds enige tijd aan het bewerken is, verscheen tot onze verrassing bovengenoemd 
geschrift, omvattende 36 bladzijden, vermeldende ruim 300 Latijnse diagnoses van 
cactussen, grotendeels afkomstig van de expedities van Prof. Rauh naar Peru.

Het was ons bekend, dat Backeberg de planten van deze expedities zou bewer
ken, maar dat op 15 dec. 1956 deze planten reeds bewerkt waren en de Latijnse 
diagnoses gepubliceerd konden worden, doet denken aan de moderne wondermachi- 
nes, die op bevel leveren wat gevraagd wordt. Het is echter niet mogelijk te be
oordelen of al deze beschrijvingen inderdaad nieuwe soorten betreffen. Het is te 
hopen, dat in het grote werk dat thans op stapel staat, al deze planten uitvoerig en 
goed gedocumenteerd behandeld worden, alle voorzien van goede afbeeldingen en 
zo mogelijk tekeningen. Wij zijn hiernaar zeer benieuwd, want wij hebben heus geen 
behoefte aan een groot aantal nieuwe dubieuse soorten.

Als aan Backeberg verzocht wordt plantenmateriaal te bewerken, dan heeft hij
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vanzelfsprekend het volste recht dit op zijn eigen manier te doen, maar om dan 
tevens planten van andere verzamelaars en onderzoekers snel van diagnoses te voor
zien, is op zijn zachtst gezegd onbehoorlijk. Wij noemen hier Loxanthocereus splen
dens en Loxanthocereus nanus. Beide planten door Akers verzameld en in bewer
king. Van nanus zijn in Europa alleen zaailingen bekend, terwijl het enige originele 
exemplaar zich als importplant in onze verzameling bevindt; het is naar ons oordeel 
een variëteit van Maritimocereus gracilis.

Hoe Backeberg er bij komt om enige Cylindrorebutia’s van Fric als variëteiten 
van schmiedcheniana te beschrijven is naast het onbehoorlijke, te beschouwen als 
een grote blunder. De tijd zal leren wat van deze enorme hoeveelheid diagnoses 
over blijft.

A. F. H. B.
„DIE KARTEEN”

Aflevering 3 van de zo langzamerhand welbekende losbladige monografie „Die 
Kakteen” van H. Krainz, bevat een morphologische behandeling van de areolen. De 
auteur, Prof. Buxbaum, is wel de meest deskundige op dit gebied der Cactaceae.

Hierna volgt een verbeterde diagnose van het geslacht Neobuxbaumia en voorts 
een nauwkeurige beschrijving van de geslachten Mamillopsis en Pseudomammillaria. 
De volgende planten worden, voorzien van bijzonder mooie en goede foto’s, op de 
bekende wijze nauwgezet behandeld. Facheiroa blossfeldiorum (Werd.) Marshall; 
Gymnocalycium oenanthemum Bckbg; Thelocactus schwarzii Bckbg; Mammillaria 
yaquensis Craig (kleurenfoto); Mammillaria tolimensis Craig; Mam. hidalgensis J. A. 
Purpus; Mam. roseoalba Boedeker; Mam. melanocentra Poselger met de variëteiten 
ruyonii en meiacantha.

A. F. H. B.

Raadgevingen voor de maand juni
I I  et is mijn bedoeling uw aandacht te vestigen op het gebruik van kunstlicht in 
l  I verband met onze liefhebberij, en speciaal voor de behandeling van zaailingen. 
De elementaire begrippen over de funktie van het licht ga ik niet opsommen daar 
ik dan in herhaling zou vallen; zie Cactusweelde jg. ’55 of Succulenta 1956, no’s 2 tot 5.

Licht is voor onze planten een der belangrijkste levenvoorwaarden. De normale 
ontwikkeling van planten is zonder licht dan ook niet mogelijk. De invloed van het 
licht is buitengewoon groot. Onderzoekingen hebben ons geleerd, dat niet alleen de 
intensiteit van belang is, maar dat ook de daglengte en de kleur van het licht een 
rol spelen.

Een aantal planten van dezelfde grootte zullen onder bestraling van verschillend 
gekleurd licht merkelijk differente resultaten geven. Zo zal een plant met overwegend 
blauw licht bestraald, bijna niet groeien, doch gedrongen en stevig ontwikkelen, 
daarentegen zal onder groene bestraling zulk een plant in hetzelfde tijdsbestek eens 
zo hoog geworden zijn dan de eerste, doch er eerder zwak en gefileerd (gerekt) uit
zien. De plant met rood licht bestraald zal er zeker beter uitzien, goed ontwikkeld, 
maar niet ideaal opgegroeid.

In nauwe samenwerking met bekende onderzoekers van de Rijkstuinbouwvoor- 
lichtingsdienst en van de universiteiten wordt in de laboratoria van deze instellingen 
reeds jarenlang de funktie van het licht bij de meest uiteenlopende levensverrichtin
gen van planten onderzocht. Uit de resultaten van deze proefnemingen mag worden 
afgeleid, dat de toepassing van kunstlicht aan de tuinbouw grote perspektieven biedt, 
Van doorslaggevende betekenis is de bijdrage, die de moderne lichttechniek heeft 
geleverd in de vorm van een uitgebreide reeks lichtbronnen, welke de mogelijkheid 
heeft geopend kunstlicht op grote schaal op economisch verantwoorde wijze toe te 
passen.

Wat is nu de praktische betekenis van het toepassen van kunstlicht bij het kwe
ken van onze planten en van zaailingen ?

Wanneer het in de vroege lente nog koud is en de dagen stilaan lengen, moet men 
zaaien met bodemwarmte. Alhoewel dan gezorgd wordt voor voldoende warmte en 
vocht, blijft de ontwikkeling van de ontkiemde zaadjes eerder beperkt, en zeker on
voldoende, wanneer we in de huiskamer willen zaaien. Dit is een gevolg van het 
gebrek aan zonlicht. In landen op onze geografische breedte is dus de hoeveelheid
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zonlicht, die onze p lanten  ontvangen, in het bijzonder gedurende de éérste m aanden 
van het jaa r te  gering om een krachtige ontw ikkeling van veel p lan ten  m ogelijk te 
m aken. D it is de reden w aarom  plantenliefhebbers gebruik  m oeten m aken van kunst
licht om de ontw ikkeling van hun planten  te bevorderen.

H et doel is dus het gebrek aan zonlicht op de ju iste wijze aan te vullen. Dit nu 
opent w ijde perspektieven. Het w ordt h ierdoor in principe m ogelijk de tee lt in onze 
se rre  te in tensiveren en het gehele ja a r door cactussen en andere vetp lanten  te kw e
ken, w aarvan de teelt en vooral ook de bloei norm aler wijze beperk t is voor deze 
soorten w aarvan de groeiperiode in  lente of herfst ligt.

De levensprocessen van de plant, die door licht w orden beïnvloed zijn echter zo 
ta lrijk  en lopen zozeer uiteen, dat kunstlicht alleen m et succes kan  w orden toegepast, 
als m en zeer goed bekend is m et de eisen, die elke p lantensoort in het bijzonder stelt 
en w eet op w elke wijze m en hieraan  kan voldoen. Wij zullen dus de invloed van het 
licht op onze p lan ten  m oeten kennen, m.a.w. vast m oeten stellen, w elke eisen een 
bepaalde p lantensoort aan de hoedanigheid en de hoeveelheid van het licht ste lt om 
goed te groeien en te bloeien.

H et is wel enigszins teleurstellend, dat de proeven to t h iertoe gedaan, n iet u it
gebreid w erden to t onze geliefde planten, en wij aldus nog voor een groot gedeelte 
zelf proeven op de doelm atigheid in  de aanw ending van kunstlichtlam pen in  de 
ku ituu r van cactussen en andere succulenten, alhoew el in het algem een de resu l
taten, w elke ik zelf heb gezien, h ierom tren t op zaailingen verre  van slecht te  noemen 
zijn. I

A lvorens dan ook tot de praktische toepassingen over te  gaan, zal h e t nu ttig  zijn 
de nadruk  te leggen op enkele aspekten van het complex van lichtw erkingen, die 
elk voor zich een belangrijke bijdrage vorm en to t de norm ale ontw ikkeling van de 
plant. A chtereenvolgens w ordt de invloed van het licht op de voeding, op de vorm, 
op de kleurstofvorm ing en tenslotte op de bloei van de p lan ten  besproken.

LICH T EN VOEDING
Voor het voornaam ste proces in alle groene p lanten, de koolzuurassim ilatie, n.1. 

het vorm en van sam engestelde organische verbindingen u it koolzuur en w ater, is 
het licht de onontbeerlijke energiebron. De voor d it voedingsproces benodigde hoe
veelheid licht, w elke door de groene bladkleurstof, het chlorophyll, m oet w orden 
geabsorbeerd, mag dan ook n iet beneden een zekere grens dalen. In die gevallen 
w aarin  deze grens is bereikt, kan het daglicht door een ex tra  belichting w orden 
aangevuld. I

LICHT EN VORMGEVING
In het donker groeien de p lanten  sterk  in de lengte, te rw ijl h e t bladoppervlak  of 

de stam  w orden gereduceerd en de k leu r bleekgeel w ordt. De aldus gevorm de p lan 
ten noem t m en gefileerd. Als stoffen in de plant, die de vorm , lengtegroei, bladsprei- 
ding, doornontw ikkeling, enz. beïnvloeden, kunnen  o.a. de carotenen w orden ge
noemd. Deze gele kleurstoffen absorberen vooral blauw e straling. In  het algem een 
zullen planten, die onder b lauw  licht opgroeien, gedrongen blijven, d.w.z. ko rte r en 
steviger worden, dan bij w it licht van gelijke intensiteit. Voor v rijw el alle p lanten  
is een zekere dosis blauw  licht noodzakelijk om ze to t norm ale ontw ikkeling te b ren 
gen. In frarode straling  (w arm testralen) heeft een strekkende w erking, hetgeen proe
ven m et sterk  gloeilam penlicht hebben bevestigd. De sterke lengtegroei onder gloei
lam penlicht is nl. n ie t het gevolg van de spectrale sam enstelling van de zichtbare 
stralen, doch w el van de grote hoeveelheid infrarood, w elke door gloeilam pen w ordt 
geproduceerd. P lan ten  rich ten  zich naar het licht. G ebleken is d a t vooral blauw e 
straling  in d it opzicht aktief is, zelfs bij lage in tensiteiten. Bij rood en geel licht is 
zelfs bij hoge concentratie van dit richtende effekt n iets te bespeuren.

LIC H T EN KLEURSTOFVORMING
Door het licht w ordt in de b laderen  of stam m en bij onze cactussen bladgroen 

gevorm d dat, zoals reeds w erd verm eld, een belangrijke ro l speelt bij de koolzuur
assim ilatie. Het bladgroen absorbeert zowel rode als blauw e straling. V erder is ge
bleken dat het licht nog diverse andere k leurstoffen  vorm t, o.a. de anthocyanen w elke 
onder m eer goed w aarneem baar zijn indien onze p lan ten  te plots aan  hevig zonlicht 
w orden blootgesteld en daardoor rood gekleurd worden.
(W ordt vervolgd) A. WILBOORTS



72 SUCCULENTA

Bestuursmededelingen.
OM  TE ON TH O U D EN  !
Met ingang van 15 juni 1957 wordt post
rekening no. 133550 t.n.v. Penningmeester 
Succulenta te Rijperkerk, Friesland, ge
wijzigd in:

Postrekening no. 833550, 
girokantoor Arnhem,

ten name van Algem. Penningmeester 
Succulenta te Rijperkerk, Friesland.

CONTRIBUTIE 1957.
Verspreid wonende leden, d.w.z. leden, 

die niet bij een afdeling zijn aangesloten, 
worden vriendelijk verzocht, indien zij 
nog geen contributie 1957 hebben vol
daan, het bedrag van f 5.00 zo spoedig 
mogelijk te storten op postrekening no. 
133550 (na 15 juni a.s. no. 833550, giro
kantoor Arnhem) ten name van Algem. 
Penningmeester Succulenta te Rijper
kerk, Friesland.
Na 1 juli 1957 wordt over het verschul
digde bedrag per P.T.T. beschikt met 
verhoging van 30 cent incassokosten.

Secretaresse.

LITHOPS OPTICA VAR. RUBRA.
Deze zeldzame Lithops is nog steeds 

verkrijgbaar tegen de prijs van f 2.00 per 
stuk. Dr. de Boer heeft nog voldoende 
voorraad om aan de vraag van liefheb
bers te voldoen. Het ingekomen bedrag 
wordt afgedragen aan het I.O.S. Congres
fonds.

Bestellingen en betaling aan : Mevr.
J. GRULLEMANS-VAN BERGHEM, 
Hereweg 19, Lisse, postrek. 551220.

Ruil- en verkoopaanbiedingen.
IN RUIL of billijk te koop aangeboden, 

2 en 3 jarige zaailingen van: Coryphantha 
andreae, radians, Cereus pringlei, straus- 
sii, geometrizans, 2 onbekende Cereus uit 
Peru, Mam. lanata, bocasana cristata,

Astrophytum ornatum, myriostigma, Etus 
setispinus, electracanthus, ingens, scopa 
candida cristata, Espostoa lanata, Oreo- 
cer. celsianus, trollii, hendriksenianus, 
doelzianus.

Aanbiedingen met postzegel voor ant
woord, aan H. J. BUYS, Wilhelminastr. 
no. 26, Amstelveen.

TE KOOP: Succulenta van 1947 t.e.m. 
1956, alle jaargangen compleet f 35.—. 
Aanb. aan A. J. A. UITEWAAL, Alexan
der Boersstraat 25huis, Amsterdam-Zuid.

Nieuws u it de Afdelingen
AMERSFOORT

Bijeenkomst op zaterdag 15 juni ten 
huize van de heer Meyer, Goudsbloem
straat 23. Aanvang 3 uur.

Bespreking excursie.
Eventuele verloting.
Algemeen praatje.

de secr. F. J. Meijer.

DORDRECH T
Ledenvergadering op 19 juni 1957 in 

het Kath. Werkmansgebouw Doelstraat. 
Aanvang 19.30 uur.

Opening door de voorzitter.
Notulen van de vorige vergadering. 
Bespreking propaganda met uitreiking 

van nieuwe folders.
Praatje over enten door de voorzitter. 
Bespreking van een tweede filmavond. 
Plantenverloting.

De Secretaris.

NIEUWE LEDEN :
D. J. van Vliet, Koninginnegracht 119b, 

Den Haag.
H. Martijn, Jonathanstraat 14, Den Haag. 
Mevr. M. H. de Bondt—Kröller, Kwartel- 

laan 48, Den Haag.
Mevr. P. Koetsier—v. Hilten, Sweelinck- 

straat 32, Den Haag.

BEZO EKT de grole Caclus- en andere Veiplanlen-

Tentoonstelling te Rotterdam
aan de Coolsingel, hoek Hofplein— Weena.

De gehele maand juni geopend.
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De tentoonstelling te Rotterdam
De tentoonstelling, gehouden ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan 

der afdeling Rotterdam, is een groot succes geworden.
Zaterdagmorgen, 1 juni j.L, waren vele genodigden bijeen in het Doof- 

stommen-Instituut aan de Coolsingel te Rotterdam, om de openingsplech
tigheid bij te wonen.

Nadat de heer Bravenboer, voorzitter van de tentoonstellingscommissie, 
de aanwezigen had verwelkomd en een kort overzicht gaf van het wel en 
wee der afdeling gedurende haar 30-jarig bestaan, opende de wethouder 
van onderwijs en volksontwikkeling te Rotterdam, de heer A. J. van der 
Vlerk, de tentoonstelling, met een rede die typerend de liefhebberij schetste.

Alvorens de genodigden de kas, naast het Doofstommen-Instituut bin
nentraden, werd op plechtige wijze de Nederlandse en Belgische vlag 
gehesen, waarna een rondgang langs de inzendingen in de kas volgde.

Wat de Rotterdamse liefhebbers hier presenteerden was bewonderens
waardig. Een groot en ruim glazen warenhuis, geplaatst in het hart van de 
stad Rotterdam, de Coolsingel, met 20 succulentencollecties van leden der 
afdeling Rotterdam. Een modem opgevatte wijze van opstelling der inzen
dingen verhoogde het genot, de prachtige en interessante verzamelingen te 
bezichtigen.

Gedurende de gehele maand juni bleef deze tentoonstelling geopend en 
talloze bezoekers hebben zich de gelegenheid niet laten ontgaan, kennis te 
maken met de liefhebberij van het kweken en verzamelen van de cactussen 
en andere vetplanten.

De organisatoren en de leden van de afdeling Rotterdam, die zich 
moeite noch zorgen hebben bespaard om dit resultaat te bereiken, kunnen 
met recht trots zijn op de waardige wijze, waarop het 30-jarig bestaan is 
gevierd. SECRETARESSE.

I. O. S. CONGRESFONDS ACTIE
De 500 gulden komen er met de actie 

plantenverkoop voor het IOS Congres
fonds. Het is nog niet mogelijk de juiste 
stand van het bedrag op te geven, daar 
er nog geld van een aantal afdelingen 
moet binnenkomen. Welke afdeling de 
hoogste opbrengst zal hebben is pas de 
volgende maand bekend.

Mochten er afdelingen zijn, die nog 
een plantenpakket, voor verkoop bij op
bod tijdens de vergadering, wensen te 
ontvangen, deze worden verzocht hier
van bericht te zenden aan ondergeteken
de. De kosten van zo’n pakket planten 
bedraagt ongeveer 20 gulden als mini
mum opbrengst.

De afdeling, die de hoogste opbrengst 
voor het pakket overmaakt, krijgt nog
maals zo’n pakket toegezonden, m aar.. . .

dan is de opbrengst voor de kas van de 
betreffende afdeling.

Voor de verspreid wonende leden en 
andere liefhebbers is ook een pakket 
planten beschikbaar gesteld voor de prijs 
van 10 gulden franco huis. Hierin zijn 
een 20 soorten planten, w.o. Leuchten- 
bergia principes, Lemaireocereus thur- 
beri, Haageocereus acranthus, geënt, Es- 
postoa lanata. Mam. elegans, M. bach- 
mannii, Caralluma hesperdum enz. enz., 
alles op naam. Zendt dus een postwissel 
a 10 gld per pakket aan ondergetekende. 
Vermeldt vooral uw naam en adres. Met 
eventuele wensen zal rekening worden 
gehouden, vermeldt deze s.v.p. op het 
postwisselstrookje.

Bij voorbaat hartelijke dank, namens 
de financiële commissie, J. BONEFAAS, 
Bunschotensestraat 80, Den Haag.
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^ckeveria  pulvinata CU.

cultivar nova 
B. K. BOOM

Instituut Veredeling Tuinbouwgewassen, Wageningen.

a typo differt foliis angustioribus, foliorum et sepalorum apice et mar
ginibus pilis intense rubris praeditis, petalis aurantiacis.
Type in Rijksherbarium te Leiden. Boom no. 23728, Wageningen, 
22 maart 1957.

r^edert geruime tijd komt in onze verzamelingen en ook wel op handels- 
O  kwekerijen een Echeveria voor, waarvan de bladen een bijzonder mooie 
en opvallend donkerrode rand hebben; de bladen zijn dicht behaard en 
wanneer de planten goed gekweekt worden, d.w.z. niet te vochtig en vooral 
niet in een te donkere ruimte, dan kleuren de haren van de bladranden en 
van de bladtop zich intensief rood. Op bijgaande foto is, ondanks het feit, 
dat deze niet in kleuren is uitgevoerd, duidelijk te zien, hoe het rood over 
het blad verdeeld is; ook de kelkbladen zijn op dezelfde manier gekleurd.

De herkomst van deze mooie plant is me niet bekend en als gewoonlijk 
heb ik er een hele tijd over gedaan, voordat ik wist, tot welke soort deze 
diende te worden gerekend. In de literatuur heb ik tevergeefs naar gegevens 
gezocht en ook de wel eens gemaakte opmerking, dat het een Amerikaanse 
import zou zijn, heb ik nergens bevestigd gevonden. Oorspronkelijk zal de 
plant toch wel uit Amerika gekomen zijn, want alle Echeveria’s zijn daar 
inheems.

Gelukkig bloeide er vorig jaar een plantje in onze kas en daardoor werd 
determinatie mogelijk. Ongetwijfeld hebben we hier te doen met een vorm 
van Echeveria pulvinata Rose: de roestbruin behaarde, houtige stengels, de 
dicht- en achterwaarts gerichte beharing op de bladen, de enkelvoudige 
bloeiwijzen en de kort gesteelde bloemen zijn zo typisch, dat we moeilijk 
anders kunnen doen dan de plant tot Echeveria pulvinata Rose rekenen.

Van deze soort weten we eigenlijk maar weinig af; hetgeen wij alge
meen onder die naam kweken is een kloon en het is niet onwaarschijnlijk, 
dat dit alles nog altijd afkomstig is van de plant, die Rosé in 1900 naar 
Kew Gardens in Londen zond. Eigenlijk kennen we van de gehele soort 
dus maar één individu en weten we van de variabiliteit heel weinig. Al 
zijn de bladen van onze plant wat smaller, al zijn de haren wat roder en
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E ch ev er ia  pu lv inata  
cv. „R uby”

foto: I.V.T.,
Wageningen.

de bloemen wat 
donkerder oranje, 
dit zijn nog geen 
redenen om deze 
plant tot ’n nieu
we soort te reke
nen; het is voor 
mij slechts een 
bijzonder mooie 
zaailing van Ech. 
pulvinata Rose.

Ech. puvina- 
ta Rosé cv. „Ru
by” wijkt dus af 
van de algemeen 
bekende kloon 
door de smallere 
bladen, die ook 
wat spitser zijn, 
door de bladen 
en kelkbladen, 
die langs de rand 
en bij de top in
tensief rood be

haard zijn en door de kroonbladen, die vooral langs de kiel een donkerder 
oranje kleur hebben.

Nu komt, althans in ons land, Echeveria pulvinata heel vaak voor onder 
de naam Echeveria leucotricha. Hoe deze verwarring in de wereld is geko
men, heb ik niet kunnen vinden en ik kan het ook moeilijk begrijpen, want 
deze twee soorten verschillen, alhoewel ze zeer verwant zijn, zeer duidelijk 
van elkaar.

Echeveria leucotricha Purpus komt in cultuur zeer weinig voor en we 
kunnen wel met zekerheid zeggen, dat, overal waar de naam Echeveria 
leucotricha bij een Echeveria staat, we steeds te doen hebben met Echev. 
pulvinata. Het is beslist jammer, dat de echte E. leucotricha zo zeldzaam 
is, want deze is veel mooier dan Echeveria pulvinata (althans wat betreft 
de bekende kloon). De bladen zijn langer en smaller, hebben een opvallend 
wjtte beharing, die nabij de top evenwel roestbruin is. Rij Echeveria pulvi
nata zijn de haren ook wel wit, maar de groene ondergrond komt er door
heen, zodat de bladen groen lijken. Bladen van E. leucotricha doen wel 
iets denken aan die van Kalanchoe tomentosa, maar ze zijn nog witter. De 
bloemen van E. leucotricha zijn verder zittend (bij E. pulvinata kort ge- 
steeld) en de kleur der kroonbladen is wat roder. Het is volkomen onbe
grijpelijk, dat deze prachtige soort niet meer gekweekt wordt; de cultuur 
is al even eenvoudig als die van andere Echeveria’s: van ieder blad is een 
plantje te kweken.
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Er zijn nog enkele andere soorten, die op Echeveria pulvinata gelijken 
en die men zo af en toe in cultuur aantreft. De meest bekende hiervan is 
wel Echeveria pilosa Purpus, waarvan de bladen veel smaller zijn en de 
bloeiwijze vertakt is; in Duitsland heeft men hierin klonen geselecteerd en 
zelfs heeft men deze namen gegeven; de cv. ’Friede’ hoort hier o.a. thuis.

Voor zover ik weet, is dit de eerste keer, dat in dit tijdschrift een nieuwe 
plant wordt beschreven als een cultivar. Het is daarom misschien een goede 
gelegenheid nu eens iets naders over deze term te schrijven.

Toen tijdens het Internationaal Botanisch Congres te Stockholm (1950) 
werd overeengekomen de benaming van de gekweekte planten afzonderlijk 
te regelen, moest er voor de variëteiten der cultuurgewassen een nieuwe

E ch ev er ia  leu cotrich a , die ten onrechte onder de naam E c h ev er ia  p u lv in ata  voorkomt.
foto: I.V.T., Wageningen

term geschapen worden. Immers de term „ v a r i e t a s ” heeft in de syste
matische plantkunde een speciale betekenis, een betekenis verschillend van 
de term „ v a r i ë t e i t ” zoals deze gewoonlijk bij gekweekte planten wordt 
gebruikt.

Na lange discussies besloot men hiervoor de term „ c u l t i v a r ”, afge
kort „cv.” te scheppen, een woord, dat voor vele landen acceptabel leek. 
Evenwel heeft men zich aanvankelijk sterk tegen het gebruik van deze 
nieuwe term verzet. In de eerste plaats natuurlijk vanwege het feit, dat het 
iets nieuws was, dat een nieuwe term de plaats ging innemen van het oude, 
vertrouwde „variëteit”, een kwestie van conservatisme dus. Men vond het 
een woord, uitgevonden achter de schrijftafel door boekenwurmen, die niets 
van de praktijk afweten; men vond de term onbruikbaar op kwekerijen,
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ongeschikt voor catalogi en niet geëigend om in de omgangstaal te worden 
gebruikt; ook de afkorting „cv.” kon geen genade vinden in de ogen der 
kwekers. Maar een zeer voorname reden was intussen toch wel, dat men 
eigenlijk niet wist, waarom en hoe de nieuwe term gebruikt moest worden.

De Engelsen hadden steekhoudender argumenten, want bij hen is het 
woordje „ v a r i e t  y” voor de gekweekte variëteit nog veel meer ingebur- 
gerd dan het „variëteit” bij ons; vooral in de Engels-sprekende landen lijkt 
het inderdaad onmogelijk dit woord door „cultivar” te vervangen. In Ame
rika is de term „variety” zelfs vastgelegd en omschreven in de wet; zolang 
deze wet niet gewijzigd is, moet het „variety” daar wel worden gebruikt.

Zo is er dan tijdens het Internationaal Tuinbouw Congres te Scheve- 
ningen (1955) uitvoerig over dit onderwerp gediscussieerd en daar werd 
besloten de redactie van art. 3 III van de „Code for nomenclature and 
registration of cultivated plants” (Nederlandse vertaling verkrijgbaar als 
publicatie van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, 
prijs f 0.75) te wijzigen; een vertaling van dit gedeelte van art. 3 volgt hier, 
omdat dit het duidelijkst tot uitdrukking brengt, hoe het moet:

„Voor wetenschappelijke doeleinden wordt aanbevolen klonen, lijnen, enz., die 
in cultuur zijn ontstaan en daar in stand worden gehouden, aan te duiden met 
de term „cultivar” ; deze term is gelijkwaardig aan het Engelse „variety”, het 
Duitse „Sorte” , het Nederlandse „variëteit” of „ras” . De bedoeling is, dat in 
het dagelijks gebruik de term „variëteit” voor handels- en andere niet weten
schappelijke doeleinden wordt gebezigd tot het moment, dat de term „cultivar” 
in de wetten van de verschillende landen is vastgelegd. De term „variëteit” 
voor cultuurproducten is geheel verschillend van de term „varietas” , die in de 
systematische botanie voor een bepaald eenheid wordt gebruikt.

Ook kwekers en liefhebbers van succulenten krijgen in toenemende 
mate met de term „cultivar” te doen; hoe meer er gehybridiseerd wordt en 
hoe meer klonen er van de hybriden in de handel wordt gebracht, des te 
meer „cultivar-namen” zullen moeten worden gebruikt.

Er zijn natuurlijk bepaalde voorwaarden gesteld waaraan deze culti
var-namen moeten voldoen; het zou me veel te ver voeren hierop nader in 
te gaan; wie er meer van wil weten, moet dit maar gaan lezen in de boven
genoemde vertaling van de „Code” .

Summary.

In the last few years we have in cultivation a plant which doubtless 
belongs to Echeveria pulvinata Rose, differing from the clone of our col- 
lections by the narrower leaves, the dark red hairs on the edges and top of 
the leaves and sepals, also the more orange-red colour of the petals, espe- 
cially of its keels. The origin of this new cultivar is unknown to me.
It is necessary to give it a name, because this cultivar is rather common 
in cultivation. According to the „Code of nomenclature and registration 
of cultivated plants” it must bear a fancyname and I have chosen „Ruby”.
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CTJotocactuó 3C. Sck.
door A. F. H. BUINING, lid I. O. S.

I .

In 1898 stelde Prof. K. Sehumann in zijn bekende werk „Gesamtbeschrei- 
bung der Kakteen”, het ondergeslacht N o t o c a c t u s  op voor planten 

waarvan de ribben in knobbels of wratten worden verdeeld en aan de 
onderzijde kin vormig naar voren komen, de areolen in de inkervingen 
groeien, terwijl de dorens recht of iets gebogen zijn. Dat hij zich toen nog 
geen zuiver beeld van deze plantengroep had gevormd, moge blijken uit 
het feit, dat Rebutia minuscula, N eoporteria napina, senilis, occulta en 
enkele Parodia’s en Frailea’s door hem in dit ondergeslacht werden gerang
schikt. In zijn „Nachtrage 1898 bis 1902” werden Neoporteria senilis en 
occulta weer uit deze groep planten verwijderd.

Alwin Berger rekende in zijn in 1929 verschenen werk „Kakteen” toen 
nog Neoporteria napina en Echinopsis formosa tot Notocactus.

Het geslacht Notocactus is direct verwant aan de genera Parodia, 
Malacocarpus en Frailea. Notocactus heeft vrij grote, sterk wollige bebor- 
stelde vruchten; de huid is stevig en taai en de vrucht is in het algemeen 
droog.

P a r o d i a  heeft kleine ronde vruchtjes, die week, iets wollig en 
beborsteld zijn. De zaden zijn doorgaans zeer klein. M a l a c o c a r p u s  
heeft langwerpige, weke, besachtige, kale, roserode vruchten, die uit een 
sterk wollige top van de plant komen. F r a i 1 e a heeft kleine, wollige, 
iets beborstelde, dunhuidige vruchtjes en vrij grote zeer dunschalige zaden.

Het is een verdienste van Fric en Kreuzinger geweest om deze planten
groep in hun „Ilevision” in 1935 nader onder de loupe te nemen. Zij toch 
toonden aan, dat de tot dusverre onder dit geslacht gerangschikte planten 
nader onderverdeeld moesten worden. Naast het oude geslacht N o t o 
c a c t u s  stelden zij voor een nieuw genus onder de naam B r a s i l o -  
c a c t u s  voor de soorten graessneri en haselbergii. Deze beide soorten 
hebben namelijk vruchten met een zeer dunne huid, die bezet zijn met 
bedoornde areolen. Bij Notocactus zijn de vruchten, zoals wij zagen, vrij 
dikhuidig, wollig en beborsteld. In zijn eerder genoemd werk had Alwin 
Berger er reeds op gewezen, dat de vruchten bij Notocactus zeer ver
schillend zijn.

Fric en Kreuziger stelden verder voor het geslacht Notocactus onder 
te verdelen in de volgende groepen : Cephalioideae, Mammulosi, Paucispini 
en Setacei. Tot de eerste groep behoren grossei, leninghaussii en schuman- 
nianus. Deze onderscheiden zich door hun zuilvormige groei en de wollige, 
iets scheef groeiende top, terwijl de droge vrucht aan de basis openspringt. 
Tot de groep der Mammulosi behoren floricomus, mammulosus, submam- 
mulosus, müller-melchersii, pampeanus, herteri en de nog niet beschreven 
brasiliensis. Deze planten zijn meer bolvormig met een meer of minder
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onbedoornde top. Zij hebben uitgesproken meer of minder in knobbels ver
deelde ribben, waarvan de knobbels tussen de areolen krachtig kinvormig 
naar voren komen. De droge vrucht springt ook aan de basis open. De 
structuur der zaden wijst op nauwe verwantschap met M a l a c o c a r p u s .

De groep Paucispini heeft planten met weke vlezige vruchten, die bij 
het rijp worden aan de zonzijde openspringen. Hiertoe behoort ottonis met 
haar vele variëteiten. Tot de groep Setacei behoren apricus, concinnus, 
muricatus, scopa  en tabularis. Ze hebben droge vruchten, die dicht met 
wol en borstels bezet zijn. Het opvallende is, dat de soorten scopa en con
cinnus in vorm volkomen van elkaar afwijken. De vorm en structuur der 
zaden wijst echter op een nauwe verwantschap. Volgens Fric en Kreuzinger 
gaan apricus en concinnus in de richting van de Paucispini en scopa en 
tabularis naar de Mammulosi.

In zijn kort na de „Revision” verschenen „Kaktus ABC” verdeelt C. 
Backeberg Notocactus in drie ondergeslachten: Gymnocephalus, Eriocepha- 
lus en Acanthocephalus. Het groeperen van de verschillende soorten in 
deze ondergeslachten wijkt echter aanzienlijk af van die van Fric en Kreu
zinger.

In „Cactaceae, Jahrbücher der D.K.G.” van juni 1942 stelde Backeberg 
naast Notocactus met als typeplant ottonis, de twee volgende geslachten op: 
B r a s i l i c a c t u s  met ais typeplant graessneri — zie bij Fric en Kreuzin
ger — en E r i o c a c t u s  met typeplant schumannianus. Het geslacht 
N o t o c a c t u s  werd door hem in 1950 in het „Cactus and Succulent Jour
nal of America”, pag. 53, onderverdeeld in de ondergeslachten E u n o t o 
c a c t u s  met als type ottonis en N e o n o t o c a c t u s  met als type mam- 
mulosus.

Tot zover deze indeling van de van ouds bekende notocactussen. Wij 
zijn vrij uitvoerig ingegaan op de publicatie van Fric en Kreuzinger, in 
de eerste plaats om hen op deze plaats te eren en voorts omdat hun publi
catie helaas formeel niet erkend kan worden, wat de naamgeving betreft. 
Zij weigerden namelijk de beschrijvingen in de latijnse taal te publiceren. 
Volgens de geldende nomenclatuurregels zijn de door hen gegeven namen 
dus ongeldig.

Notocactussen komen hoofdzakelijk in Brazilië, Uruguay en Argen
tinië voor. Vele oudere soorten zijn in de loop der jaren in onze kassen 
sterk gedegenereerd, terwijl van de meeste soorten geen of zeer moeilijk 
nieuwe importen verkrijgbaar zijn, ook al omdat vele groeiplaatsen ont
gonnen werden en de planten hiermede verdwenen zijn.

In het algemeen brengen deze planten gemakkelijk zaad voort, zodat 
zij door zaaien vermeerderd kunnen worden. Met uitzondering van Brasili
cactus, waarvan de zaailingen erg langzaam groeien, is het kweken van 
Notocactussen uit zaad niet zo moeilijk. Het zijn dan ook echt goede planten 
voor beginnelingen, terwijl er voldoende interessante soorten onder zijn 
om ook meer verwende en ervaren liefhebbers te doen watertanden.

Tot het nu van N o t o c a c t u s  afgezonderde geslacht B r a s i l i 
c a c t u s  Backbg behoren, zoals reeds boven vermeld, twee soorten ;
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graessneri werd in 1903 door 
Prof. K. Schumann beschreven 
in „Monatschrift für Kakteen- 
kunde” op pag. 130. Zij groeit 
in Brazilië in de staat Rio Gran
de do Sul. In de verzamelingen 
valt deze plant direct op door 
haar fraaie goudbruine bedoor- 
ning, de typisch scheve top en 
de eigenaardig groen gekleurde 
bloemen.
Dr. W. Cullmann publiceerde 
in „Kakteen und andere Sukku- 
lenten” het tijdschrift van de 
D.K.G., van 1955, pagina 105, 
graessneri K. Sch. var. albiseta 
Cullm. Zij wijkt af door de licht 
geelachtig witte randdorens en 
de tot 3 cm lange witte borste
lige haren.
H aselbergii werd in 1885 onder 
de auteursnaam van Ferd. Haa- 
ge beschreven in Förster-Rümp- 
ler Handbuch ed. II op pag. 
563. Zij onderscheidt zich van 
de vorige door de fijne, vrijwel 

witte, bedoorning en de rode bloemen. Zij groeit in dezelfde streek als haar 
soortgenoot. Beide geven gemakkelijk zaad - men behoeft slechts de bloe
men met de vingers even te nijpen — en komen in vele verzamelingen voor, 
waar ze tot de pronkstukken behoren. Op Tr. spachianus geënt ontwikke
len zij zich vrij snel tot fraaie exemplaren, terwijl de vorm en de bedoor
ning hierdoor niets aan waarde inboeten.

Wij komen nu tot de feitelijke Notocactussen. In hoeverre het juist is 
dat Backeberg de groep Eriocephala (Fric Cephalioideae) verhief tot een 
geslacht, laten wij hier in het midden. Bij voorkeur groeperen wij deze 
planten nog in het geslacht N o t o c a c t u s  als ondergeslacht Eriocactus. 
Met evenveel recht zou men E u  n o t o c a c t u s  tot een afzonderlijk ge
slacht kunnen verheffen.

Alvorens de Notocactussen nader te verdelen in ondergeslachten en 
soorten, willen wij op deze plaats nog de aandacht vestigen op twee belang
rijke publicaties, die in 1905 het licht zagen.

Op 19 januari 1905 verscheen een proefschrift van C. Spegazzini „Cac- 
tacearum Plantensium Textamen”. In zijn voorwoord dankt hij o.a. Prof. 
J. Arechavaleta uit Montevideo voor het beschikbaar stellen van een aantal 
soorten cactussen. Later in dat jaar kwam het grote „Flora Uruguay” van 
Prof. Arechavaleta uit. In deel II van dit werk worden de Cactaceae van 
Uruguay behandeld, pag. 161 tot 293.

A. V. Fric, die in deze periode met Prof. Arechavaleta samenwerkte, 
heeft ons destijds zeer nadrukkelijk verklaard, dat Prof. Arechavaleta zijn 
concept voor het gedeelte der Cactaceae van zijn genoemd werk op ver-

B rasilicactu s g raessn eri K. Sch. 
var. a lb is eta  Cullm.

C liché K .u .a .S .—foto: D r. Cullmann.
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zoek van Spegazzini voor correctie aan hem toezond. Spegazzini zou dit 
concept zo lang onder zich hebben gehouden tot zijn eigen publicatie ver
schenen was. Hierdoor zouden enige soorten cactussen door Spegazzini 
gepubliceerd zijn, die aan het manuscript van Arechavaleta ontleend zou
den zijn, echter met het gevolg dat hierdoor verwarring omtrent de feite
lijke soorten zou zijn ontstaan.

In hoeverre het bovenstaande juist is, kunnen wij niet beoordelen, maar 
toch leek het ons goed deze zeer pertinente verklaring van wijlen A. V. 
Fric aan de vergetelheid te ontrukken.

Bij de behandeling van de verschillende soorten komen wij nog op 
bovenstaande publicaties terug.

Het geslacht N o t o c a c t u s  K. Sch. kunnen wij in de volgende onder- 
geslachten verdelen :

I. N e o n o t o c a c t u s  Bckbg (mammulosi Fric), bol- tot kort cylin- 
dervormige planten met scherpe ribben, die vrij sterk in knobbels zijn 
onderverdeeld; tussen de areolen komen deze knobbels krachtig kin
achtig naar voren; harde stekende dorens; de areolen in de top zijn 
als regel onbedoornd en dikwijls sterk wollig; droge vruchten, die 
onderaan de basis openspringen.

Typeplant: Notocactus mammulosus (Lem.)

II. E u n o t o c a c t u s  Bckbg (paucispini Fric), bolvormige planten met 
meer ronde ribben; de knobbels zijn niet zo opvallend en komen niet 
zo kinachtig naar voren; bedoorning vrij karig en meer borstelig, de 
areolen in de top vormen veel spoediger dorens dan de soorten van 
de vorige groep; weke vlezige vruchten, die overlangs openspringen.

Typeplant: Notocactus ottonis (Lehm.)

III. S e t a c e i Fric et Kreuzinger, bol- tot kort cylindervormige planten 
met fijnere ribben en knobbels; bedoorning borstelig, vruchten droog 
en zeer dicht met wol en borstels bezet.
Dit ondergeslacht dient in twee kleinere groepen onververdeeld te 
worden, namelijk :
a. meer kort cylindervormige planten met bedoorning in de top.

Typeplant: Notocactus scopa (Sprengel).

b. meer bolvormige planten waarvan de areolen in de top dorenloos 
zijn.

Typeplant: Notocactus apricus (Arech.)

IV. E r i o c a c t u s  Bckbg (cephalioideae Fric), zuilvormige planten met 
cephaliumachtige wollige scheef groeiende top; droge, ronde, stevige 
vrucht, die rondom de basis openspringt; areolen in de top bedoornd.

Typeplant: Notocactus schumannianus (Nic.)
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Tot het ondergeslacht N e o n o t o c a c t u s  behoren :

Echinocactus mammulosus Lemaire in Cactac. aliqu. novarum in hort. 
Monvill. cult. accur. descriptio, Paris 1838, p. 40. Syn. Echinocactus hypo-

crateriforrnis Otto en Dietrich in 
,,Alg. Gartens” VI, 1839, pag. 169.

Aanvankelijk bolvormig, later 
kort zuilvormig, tot 8 cm diam. en 
tot 15 cm hoog. De iets wollige 
areolen zijn in de top dorenloos. 
Ribben 18-20 (Arechavaleta 20-25), 
tot 5 mm hoog, onder de areolen 
kinvormige knobbels vormend. 
Randdorens: Arechavaleta 12-14, 
Schumann 10-13; Werdermann 9- 
14; Lemaire 12-13; geelachtig met 
roodachtig bruine punt, dun, 
priemvormig, tot 5 mm lang (Wer
dermann 5-10 mm). Middendorens: 
Arechavaleta 4, kruisvormig ge
steld; Schumann meestal 2, Lemai
re 2 naar boven en de langste naar 
onderen; krachtiger, stekend, vaak 
plat, geelachtig met donkerder 
punt; lengte: Arechavaleta tot 2 
cm, Schumann tot 14 mm, Werder
mann 10-15 mm.

Bloem lang: Arechavaleta, 5- 
5,5 cm, Schumann en Werdermann 
3,5-4 cm, zwavelgeel. Vruchtbegin
sel en bloembuis bezet met schuil
en dichte witte wol en 1-3 onge

veer 6-9 mm lange donkerbruine borstelige dorens. Meeldraden lichtgeel 
met chroomgele helmknopjes. Stamper 9 mm lang met 1 mm lange purper
rode stempels. Zaad ±  lmm groot, donkerbruin, dof, met fijne wratjes.

Volgens Spegazzini komt deze soort voor in de pampus van Argentinië 
en zeer veel in de omgeving van Montevideo. Zij is sterk variabel. Spegaz
zini vermeldt de variëteiten: pampeana, hircina en suhmammulosa. Wer
dermann beschouwt als variëteiten: submammulosus, pampeanus en flori
comus.

Wij willen trachten aan de hand van de verschillende publicaties en 
van eigen materiaal na te gaan welke typische verschillen bij de verwante 
soorten naar voren komen.

Echinocactus submammulosus Lemaire (In Cact. nov gen. p. 20): 
ribben: Schumann 13, Arechavaleta 20-21. Randdorens: Schumann 6, Are
chavaleta 10-12, Spegazzini 3. Alle dorens geelachtig wit met bruine punt; 
de krachtigste dorens van onderen rood.

De in onze huidige verzamelingen voorkomende plant heeft ongeveer 
13 ribben. Ze is in het algemeen grover van ribben, knobbels en dorens dan

Notocactus mammulosus, 
is fijner van bedoorning dan submammu
losus; de bloemen zijn belangrijk groter.
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mammulosus. Deze kenmerken 
zijn constant. Wij zouden haar 
met Werdermann als variëteit 
van mammulosus willen be
schouwen.

Echinocactus pampeanus
Spegazzini in Contub. Fl. Siërra 
de la Ventana 27. 1896. Rib
ben: Spegazzini 19, Arecheva- 
leta 17—19; Schumann 21. Rand- 
doren: Speg. 7-9, rond, tot 1,5 
cm lang; Schumann 7-19, geel 
met donkerder punt. Midden
dorens: Spegazzini 1, vaker 2. 
tot 2 cm lang, plat, bladachtig, 
dikwijls aan de bovenzijde uit
gehold, recht of gedraaid, Schu
mann 1 of meer, boven meestal 
plat, aan de onderzijde vaak 
een overlangse groef. Ook deze 
soort zouden wij als variëteit 
van mammulosus willen beschouwen. Arechavaleta noemt in zijn Flora 
Uruguaya van 1905 nog de variëteiten charruana, ruheliana en subplana.

Opvallend is, dat de foto die Arechavaleta op pag. 132 publiceert, vol
komen afwijkt van wat wij onder deze plant verstaan. De typische platte 
middendoren is rond en het aantal ribben is veel groter dan Spegazzini 
aangeeft.

Echinocactus floricomus Arechavaleta in Flora Uruguaya II, p.p. 183/ 
185, fig. p. 184 (1905): 18 cm hoog en 13 cm in doorsnede; 20 ribben; 20 en 
soms meer randdorens, die wit tot grijs gekleurd zijn en bij de basis rood; 
4-5 middendorens, die krachtiger zijn en tot 2,5 cm lang. Volgens Arecha
valeta onderscheidt zij zich van mammulosus, submammulosus en pam pea
nus door het zeer grote aantal bloemen en de talrijke dorens. Wij zijn 
geneigd deze plant als zelfstandige soort te beschouwen, alhoewel er zeer 
zeker termen aanwezig zijn om haar als variëteit van mammulosus op te 
nemen, zoals Werdermann doet.

Dat deze soort evenals de vorige zeer variabel is, blijkt wel uit de vele 
variëteiten, die bekend zijn.

a. var. rubrispinus Backbg nom. nud. met afwijkende rode dorens;
b. var. velenovskii Krainz in Schweizer Garten 1945/8, p. 225. Deze 

van Fric afkomstige plant wijkt af door de enigermate bezemachtig 
gestelde lichtbruine middendorens en de opvallend grote areolen, 
die vrij ver van elkaar verwijderd zijn.

c. var. flavispinus Bckbg in Cactus and Succulent Journal of America, 
1951, p. 85. Wijkt af door de gele dorens.

Een merkwaardige sterk afwijkende variëteit is door Fric als grote 
zeldzaamheid genoemd, het is floricomus var. spinosissima Fric. Zij wijkt
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van de typeplant af door haar krachtige bezemachtig gestelde donkerbruine 
dorens, waarbij de rand- en middendorens nauwelijks van elkaar te onder
scheiden zijn. Alhoewel de areolen in de top ongedoornd zijn, is de plant 
verwant aan Notocactus scopa. Om die reden werd deze in 1903 door Fric 
gevonden plant aanvankelijk door hem genoemd scopa var. major. De diag
nose luidt:

L ecedit a typo spinis pullis more scopae dispositis.
Type in herbarium Rijksuniversiteit te Utrecht.

N otocactus flo r icom u s  Arech. foto: Br. Aquilas.
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Notocactus floricomus Arech. var. spinosissima Fric. foto: Buining

Echinocactus herteri Werd. in Revista Sudamericana de Botanica, p.p. 
143/144. Bolvormig, opvallend lichtgroen van kleur; ongeveer 21 ribben; 
randdorens glasachtig geel, 2 naar boven, 5-8 naar weerzijden en 1 naar 
onderen; middendorens 4, kruisvormig gesteld, rood; bloem opvallend vio
letachtig rood. Bloeit helaas niet gemakkelijk en eerst op latere leeftijd. Deze 
plant bij voorkeur enten. Zie in Succulenta 1950, p.p. 17/19 de uitvoerige 
beschrijving.

Dat importplanten in onze cultuur aan verandering onderhevig zijn toont ons 
bovenstaande foto van Notocactus herteri, links een import; rechts een 
cultuurplant foto: Buining.

(Wordt vervolgd)



SUCCULENTA 85

t^itkopó kaiiii de cB o e r  ó p .  nov.

door Dr. H. W. DE BO ER , lid I.O .S.

Corpusculum turbiniforme, lateribus pallide coeruleo-brunneum, apice 
subplanum vel leviter convexum, pallide brunneum, fenestra destituta, 
rugis reticulato-ram osis, atrobrunneis, rubrolineatis vel rubropunctatis- 
flores albi.
H abitat: K aapprovin cie, 30 m ijl ten zuiden van  P rie sk a ; coli. H. H all, 
ap ril 1956.

Deze tot dusver onbekende, witbloeiende Lithopssoort werd in april 1956 
door de heer H. Hall — verbonden aan de National Botanie Gardens 

te Kirstenbosch — 30 mijl ten zuiden van Prieska gevonden op een vrij 
kleine, witte, dorre, vlakke kalksteenformatie, welke zo onvruchtbaar was,

Lithops hallii de B oer (%  X ) foto: Dr. de Boer.

dat daarop geen enkele andere vegetatie dan deze Lithopssoort en Titanop- 
sis calcarea voorkwam.

De heer Hall was zo vriendelijk mij vijf exemplaren van de door hem 
ontdekte Lithops te doen toekomen.

De tolvormige corpuscula hebben een hoogte van 1,75 a 2 cm, terwijl 
het platte tot zeer licht gewelfde bovenvlak een lengte (dwars op de spleet) 
heeft van 2 a 2,5 cm en een breedte van 1,4 a 2 cm. De spleet is niet, of zeer 
weinig gapend en ongeveer 0,5 cm diep.

Het zijvlak is licht blauwachtig bruin gekleurd, terwijl het bovenvlak
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lichtbruin is; op het bovenvlak bevindt zich een netwerk van donkerbruin 
gekleurde groeven, terwijl bij de bladeren in het jeugdstadium donkerrode 
lijnen en stippen in deze groeven zichtbaar zijn; bij het ouder worden der 
bladeren vervagen en verbleken deze donkerrode lijnen en stippen min of 
meer, zodat in de netvormige groeven op de oude bladeren nog slechts korte

Lithops hallii de Boer (2% X) foto: Dr. de Boer.

lichtrode lijntjes en of stipjes aanwezig zijn en wel voornamelijk in de hoek
punten van het netwerk.

Het netwerk van groeven laat de uiterste rand van het bovenvlak ter 
breedte van ±  2 mm vrij; er is geen doorzichtig venster aanwezig.

Hoewel deze nieuwe Lithopssoort, die ik naar de ontdekker, de heer 
H. Hall noemde, enige gelijkenis vertoont met Lithops turbiniformis (Haw.) 
N. E.Br., verschilt zij daarvan in de volgende opzichten :

LITHOPS HALLII LITHOPS TURBINIFORMIS
de Boer (Haw.) N. E. Br.

gemiddelde afmetingen :
1,85 — 2,25 — 1,7 cm 2’5 — 3>25 — 2-5 cm

(bij ons in cultuur nog groter)
K L 6 U T  .

licht bruin roestbruin tot donker roodbruin
netvormige groeven :

met donker tot licht rode lijnen zonder rode lijnen of stippen
en /of stippen

kleur van de bloem : 
wit geel
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Raadgevingen voor de maand juli
Licht en bloei.

Zeer veel plantensoorten reageren op de daglengte. Sommige soorten gaan 
bloeien, wanneer zij aan de invloed van korte dagen en lange nachten worden bloot
gesteld en bloeien daarentegen niet als de dagen lang en de nachten kort zijn. Andere 
plantensoorten reageren juist omgekeerd. Men spreekt dan ook van korte-dag en 
lange-dag-planten. Het is gebleken, dat dit daglengte-effekt zeer goed met kunst
licht kan worden bereikt. De intensiteit van het licht speelt hierbij een onderge
schikte rol; voor het verkrijgen van een kunstmatige dagverlenging is een zwakke 
belichting reeds voldoende.
Overzicht van de toepassingsmogelijkheden.

Bij het kweken van planten met behulp van kunstlicht zijn, analoog aan hel 
voorgaande, een viertal sterk verschillende werkwijzen te onderscheiden.

a) Bevordering van de koolzuuranhydride-assimilatie.
b) Dagverlenging.
c) Forceren.
d) Kuituur bij enkel kunstlicht.

A. Bevordering van de koolzuuranhydride-assimilatie.
Voor het bevorderen van de C 02-assimilatie, waarvoor betrekkelijk hoge inten

siteiten noodzakelijk zijn, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt ofwel van hoge- 
drukkwiklampen ofwel van fluorescentiebuislampen. Het te installeren vermogen 
bedraagt voor beide lamptypen 100 a 200 watt per m-’ te belichten oppervlak. Bij 
voldoend hoge stralingsintensiteit is de kleur van het licht van geringe praktische 
betekenis. Het gebied van toepassing in onze liefhebberij ligt bij de behandeling van 
onze zaailingen. Deze ontwikkelen zich sneller, waardoor het mogelijk is de plantjes 
vroeger te verspenen. De jonge plantjes gaan dan sterker de winter in en wij zijn 
hierdoor voor groot verlies gevrijwaard.
B. Dagverlenging.

Kunstmatige dagverlenging door belichting beïnvloedt groei en bloei van veel 
planten zodanig, dat het mogelijk wordt:

— de knopvorming te bevorderen, teneinde de totale bloei te vergroten.
— het gewas vegetatief te houden, teneinde de vegetatieve vermenigvuldiging 

te bevorderen of vroeger in het voorjaar over stekmateriaal te beschikken.
— het in winterrust gaan van bepaalde soorten te voorkomen. Dit verschijnsel 

wordt bij verschillende planten n.1. veroorzaakt door afnemende daglengte.
— meer bloemen per plant voort te brengen.
Er kan zowel van fluorescentiebuislampen als van gloeilampen gebruik gemaakt 

worden. Het te installeren vermogen bedraagt slechts 5 tot 50 watt per m2 te belich
ten oppervlak. De belichting kan op verschillende wijzen worden gegeven b.v. gedu
rende 8 uren per dag al of niet aansluitend aan het daglicht of gedurende 2 uren in 
de nacht. In het laatste geval is een hoge lichtintensiteit vereist.

C. Forceren.
Het forceren berust op het bevorderen van een sneller uitgroeien van reeds in 

aanleg aanwezige bloemen en plantendelen. Het voor de groei benodigde voedsel 
ligt bij deze planten in bollen of op andere wijze opgeslagen. Het forceren geschiedt 
in veel gevallen met behulp van enkel kunstlicht in een zo goed mogelijk warmte- 
geïsoleerde ruimte. De belichting heeft voor doel de plant de gewenste vorm en kleur 
te geven, chlorophyll en bloemkleurstoffen. Er kan zowel van gloeilampen als van 
buislampen gebruik gemaakt worden. Het benodigde vermogen aan gloeilampen 
bedraagt 50 tot 100 watt per m-’ te belichten oppervlak, voor TL lampen ongeveer 
2/3 hiervan. De duur van het forceren bedraagt slechts enkele weken, naar gelang 
van de soorten.

Op voornoemd principe berust de elektrische kiemkast, een volkomen gesloten 
kast, waarin de lichtbron tevens de voor het ontkiemen benodigde warmte levert 
(200 tot 300 watt per m2). Er kan zowel van gloeilampen, van buislampen als van
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superhogedruk-kwiklampen gebruik gemaakt worden. Een zodanige kast is een ideaal 
voor het ontkiemen van onze cactuszaden, vooral de voor ons bekend zijnde „moei
lijke soorten” . Een kiemkast is zeer zeer geschikt voor het bewortelen van stekken.
D. Kuituur in enkel kunstlicht.

Hierbij moeten de planten alle benodigde energie uit het kunstlicht putten, het
geen zeer sterke belichtingen noodzakelijk maakt. Praktisch is dit alleen te verwe
zenlijken met buislampen (200 tot 1000 watt per m2), daar bij gebruik van gloeilam
pen de hoeveelheid infrarode straling veel te groot zou worden. Heden ten dage 
wordt deze methode veel in de wetenschappelijke laboratoria bestudeerd voor het 
opkweken van planten uit zaad.
Lichtbronnen.

Zoals reeds uit het voorgaande duidelijk zal zijn geworden, lopen de eisen, welke 
onze planten in het algemeen stellen aan de keuze van lichtbron en de opstelling 
hiervan, zeer sterk uiteen.

Met Philips gloeilampen en gasontladingslampen o.a. staat echter, mede door een 
ruime keuze uit een groot aantal typen van montage-eenheden, een serie lichtbron
nen ter beschikking, waarmede aan de meest uiteenlopende praktijkeisen kan worden 
voldaan.
a) Fluorescentiebuislampen „TL” .

Naarmate het onderzoek naar optimale duur, intensiteit en kleur van verlich
ting vordert, zal men steeds meer verschillende variëteiten op verschillende manie
ren willen behandelen. De ene soort zal men wat langer wensen, de andere iets ste
viger, een derde soort plant zou men forser willen zien ontwikkelen en bij een vierde 
zal men verlangen.dat de bloemen zich beter ontwikkelen zouden. Aan al deze eisen 
zal kunnen worden voldaan, naarmate de keus tussen de verschillende lamptypen 
groter is. Het zal dus aanbeveling verdienen TL lampen aan te wenden, omdat men 
daarbij de keuze heeft tussen typen met een overmaat van rode, zowel als met een 
grote hoeveelheid blauwe straling, geel en wit en geel-rood. TL-lampen worden 
gebruikt voor bestralingsopstellingen zowel met hoge als met lage stralingsintensi
teiten. Voor eerstgenoemde is de gunstige ophanghoogte ongeveer 30 tot 50 cm. boven 
het te belichten oppervlak. Bij opstellingen waar een lage intensiteit gewenst is, 
moet er rekening mee gehouden worden dat de meest gelijkmatige stralingsverdeling 
verkregen wordt wanneer de onderlinge afstand der lampen ten hoogste I1/4 maal 
zo groot is als de ophanghoogte. Belangrijke voordelen van TL-buislampen zijn dé 
gelijkmatige stralingsverdeling en de geringe warmteafgifte.
b) Hogedruk- en superhogedrukkwiklampen.

Philips hogedrukkwiklampen met een vermogen van 250 en 450 watt en de super- 
lampen zijn door de combinatie van groot vermogen en geringe afmetingen uitermate 
geschikt voor bestralingsopstellingen waar hoge intensiteiten vereist zijn. Uit proef
nemingen is gebleken dat bij sterke bestraling goed gevormde planten worden ver
kregen. De aanzienlijke hoeveelheid blauwe stralen welke deze lampen uitzenden 
geven aan de planten een stevige gedrongen habitus. Om een goede stralingsverdeling 
te verkrijgen worden deze lampen in het algemeen zo hoog mogelijk boven het te 
belichten oppervlak geplaatst; de minimum hoogte is 1 meter.
Toepassing op bloeibare planten.

Proeven genomen op Phyllocactus ackermannii hebben aangetoond dat door bij- 
belichting (dagverlenging) over ongeveer 8 uren per dag, nadat de bloemknoppen in 
aanleg waren, de bloemen zich gewilliger ontwikkelden en bovendien bewolkte dagen 
in het voorjaar met bijstraling gemakkelijk kunnen overbrugd worden en aldus geen 
achterstand in de bloei te vrezen is.
Literatuur: Philips Nieuws. A. WILBOORTS, d.d. Voorz. afd. Cactusweelde.

Diksmuidelaan 296 — Berchem — Antwerpen.
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Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

DIJKWEG 56a -  HONSELERSDIJK -  TELEFOON K. 1 7 4 0 -5 1 6 8

Bestuursmededel ingen.
LIDMAATSCHAP halfjaar 1957

Nieuwe leden kunnen met ingang van 
1 juli 1957 worden ingeschreven. De kos
ten tot het einde van de lopende jaargang 
(31 December) bedragen f. 2.50 en voor 
België, Belg. frcs. 37.50. Men ontvangt 
in dit geval de zes laatste nummers van 
het tijdschrift in 1957.

Inschrijving per 1 januari 1957 blijft 
mogelijk, daar voldoende tijdschriften 
aanwezig zijn.

Vriendelijk wordt verzocht, bij opgave 
van nieuwe leden, de ingangsdatum van 
het lidmaatschap aan het secretariaat te 
willen mededelen.

LITHOPS OPTICA VAR. RUBRA
Deze zeldzame Lithops is nog steeds 

verkrijgbaar tegen de prijs van f. 2.00 
per stuk. Dr. de Boer heeft nog voldoen
de voorraad om aan de vraag van lief
hebbers te voldoen. Het ingekomen be
drag wordt afgedragen aan het I.O.S. 
Congresfonds.

Bestellingen en betalingen aan: Mevr. 
J. GRULLEMANS—van Berghem, Here- 
weg 19, Lisse, postrekening no. 55 12 20.

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT
De maandelijkse bijeenkomst zal plaats 
hebben op zaterdag 13 juli des n.m. 3 uur 
ten huize van de heer de Winter, Du- 
pontplein 10, Amersfoort.
EXCURSIE.
Zij, die aan de excursie naar de firma 
Edelman, op zondag 11 augustus, wensen 
deel te nemen, worden verzocht zich 
vóór 13 juli op te geven bij de secretaris 
F. J. MEIJER, Goudsbloemstraat 23, 
Amersfoort.

Kosten en uur van vertrek worden 
nog nader bekend gemaakt.

F. J. MEIJER, Secr.
ARNHEM en OMSTREKEN.

Om gezondheidsredenen heeft onze 
secretaris, de heer Meesters het secreta
riaat tijdelijk moeten neerleggen. De 
voorzitter van de afdeling heeft zich 
voorlopig met deze functie belast. Men 
wordt verzocht vanaf heden alle corres

pondentie bestemd voor de afdeling Arn
hem te zenden aan de heer J. SCHUT, 
Bronbeeklaan 55 te Arnhem. De heer 
Meesters wensen wij gaarne een spoecjig 
volledig herstel toe.

J. SCHUT, voorzitter.

DEN HAAG.
Vergadering van 20 mei 195 7.

Nadat de vergadering door de voor
zitter werd geopend heette hij de spreker 
van deze avond, de heer Doorgeest uit 
Amsterdam, hartelijk welkom.

De notulen werden zonder op- of aan
merkingen goedgekeurd.

Door de heer A. F. Janssens werd een 
partij planten beschikbaar gesteld waar
van de opbrengst bestemd was voor het 
projectorfonds. Voor het I. O. S. stelde 
de heer J. J. Ligtvoet een mooie dia- 
kijker beschikbaar. Een groot aantal 
planten voor hetzelfde doel, werd bij op
bod verkocht.

De excursies, resp. naar de heren Jan
sen te Den Haag en Jan Kroon te Voor
schoten zijn goed verlopen. Jammer ge
noeg was de deelneming niet zo bijzon
der groot.

Na de pauze vertoonde de heer Door
geest een grote collectie kleurendia’s 
die door de spreker nader werden toege
licht. Al met al een zeer geslaagde avond.

G. M. HARDONK,
Secretaresse.

EINDHOVEN
Het adres van het secretariaat van 

deze afdeling is gewijzigd. De secretaris, 
de heer L. DE LAAT woont thans Goud- 
bergstraat 55, Aalst, Waalre. N.Br.

GOOI- EN EEMLAND.
Het tijdelijk adres van het secretariaat 

van de afdeling Gooi- en Eemland wordt 
tot nader order waargenomen door de 
heer B. WALET, Neptunussstraat 56, 
Hilversum.

Ruil- en verkoop aanbiedingen.
TE KOOP: Succulenta: van 1932 t/m  

1934; van 1936 t/m  1942; 4 no’s van 1943; 
van 1947 t/m  1956, alsook de mededelin
genblaadjes van 1944 en 1946. Prijs f 3.— 
per jaargang. Aanb. aan de heer H. 
BLONK, Kroostweg 22, Zeist.
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Cactussen en andere Vetplanten
bij W . J .  v a n  K e m p e n

Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen, Tel. 23377, Giro 547230

N aar de G rasheuvel!
Zoals reeds in ons vorig nummer werd 

gepubliceerd, wordt de Grasheuvelbijeen- 
komst dit ja a r  gehouden op zaterdag 31 
augustus en zondag 1 september.

E r  zullen voordrachten m et kleuren
dia’s worden gehouden door:

Prof. Dr. F . BU XBA U M , Oostenrijk,
H. KRAIN Z, Zw itserland en
Dr. W. CULLMANN, Duitsland.

Tevens worden alle deelnem ers uitge
nodigd door henzelf gem aakte kleuren
dia’s of zw art-w it foto’s m ee te brengen, 
welke door een ju ry  beoordeeld zullen 
worden en de beste bekroond.

M et het oog op de te verw achte grote 
belangstelling en de beperkte ruim te in 
het Conferentieoord De Grasheuvel (de 
Genestetlaan) te Amersfoort, zullen de 
aanmeldingen in volgorde van binnen
kom st worden genoteerd tot een aantal 
van 60 a 70 is bereikt.

De kosten voor het gehele weekend, 
inclusief eenvoudige m aaltijden en over
nachten, bedragen f  7.—  of B .frs 95.— . 
Lakens, kussensloop en handdoek kan 
m en m eebrengen of te r  plaatse huren 
voor een klein  bedrag.

De aanmelding voor dit weekend kan 
geschieden op de volgende wijze:

1. Individueel, door het gireren van 
f  7.— op postgironummer 142120 van 
de heer A. F . H. Buining te Hamers- 
veld (U .), Op hèt strookje slechts 
verm elden „Grasheuvel”.

2. Collectief, door opgave en betaling 
via de afdelingen.

De afdelingen worden verzocht haar 
opgaven in de vorm  van een lijs t je  of 
girostrookje m et de nam en der deelne
mers zo spoedig m ogelijk te zenden aan 
de heer A. F . H. Buining, Burg. de B eau- 
fortw eg 10, Hamers veld (U .).

Het programma luidt als volgt: 
Zaterdag 16 uur aankomst van de deel

nem ers; thee.
16.30 uur: ruilbeurs van m eegebrachte 

planten en zaailingen; 
inlevering van m eegebrachte kleu
rendia’s en foto’s ter beoordeling van 
de ju ry , (m axim aal 10 dia’s per 
deelnem er).

18 uur: avondboterham.

19 uur: twee voordrachten m et in de 
pauze thee.

22.30 uur: K offie  e n . . . .  naar bed.
Zondag 1 september:

7.30 uur: Opstaan.
8.00 uur: Ontbijt.
8.30 uur: Gelegenheid tot kerkgang. 

Eventueel bezichtiging van een v er
zameling of het deelnemen aan een 
bespreking van m eegebrachte dia’s 
en foto’s; koffie.

12.30 uur: W arme m aaltijd.
14.00 uur: Voordracht.
15.30 uur: Sluiting.

De Grasheuvel Commissie.

NIEUWE LEDEN :
Jn . Bellis, Geuzenbuurt 276A, Andijk, W.
M ej. C. W. Knottnerus, Sandtlaan 38, 

K atw ijk  a. d. R ijn .
H. Esm eyer, Brinkerw eg 1 A, Bennekom.
F r. de Vreugd, Ja n  Luykenstraat 58, 

Haarlem.
R. Oostinga, G ijsbr. van A m stelstraat 45, 

Haarlem.
A. C. Grilis, Raaphof 16, Boxtel.
B r. Eustachius, M artinusstraat 2, Venlo.
M. J .  van Doesburg, Hoflaan 11, Velsen- 

Noord.
W. Engberts, M oesstraat 95, Groningen.
H. G. de Groot, Pr. Bem hardlaan 50, 

Veendam.
G. Pepping, W esterstraat 11, Gieten, Dr.
W. Fukken, M elis Stokelaan 1032, Den 

Haag.
L . J .  G. H. E ilers, Coevordenstraat 26, 

Den Haag.
Mevr. A. van B erkel—Boers, Jo h . B il-  

dersstraat 33, Den Haag.
M ej. T. W. M. Ruyter, Neptunusstraat 43, 

Haarlem.
M ej. M. Campbell, van Asch van W ijcks- 

kade 12, Utrecht.
Mevr. E . van Vrijberghe de Coningh, ’t 

Crayenest, A sserstraat 7, Gieten, Dr.
Mevr. A. G. M. Grobben-Hartoch, W il

genlaan 10, Voorschoten.
L . Stoker, W eth. Kam pstraat 155, Hen

gelo.
P . J .  M. Rademakers, Dr. Phillipstraat 10, 

Hoensbroek.
Mevr. W. ten Bruggencate-Jansen, Pan- 

sierstraat 47, Scheveningen.
Mevrouw Dienaar, B alistraat 58, Den 

Helder.
Mevrouw Slikker, Prinsenstraat 4, Den 

Helder.
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De dia-wedstrijd in Den Haag
door A. J. A. UITEWAAL.

Den Haag mag er zich op beroepen de primeur te hebben gehad van een 
wedstrijd van kleurendiapositieven (kleinbeeld) en gewone zwart-wit 

diapositieven, vervaardigd door leden van Succulenta. Het was een aardige 
en tevens nuttige gedachte om de succulentenliefhebbers, die ook fotogra
feren, gelegenheid te geven te laten zien, wat zij op het gebied van de 
fotografie presteren.

Er wordt tegenwoordig veel gefotografeerd. Iedereen kan fotograferen. 
Men moet vooral niet denken dat de beste resultaten alleen met de kost
baarste apparaten worden verkregen, want dat is beslist niet het geval. Wel 
moet het fototoestel voor ons doel geschikt zijn en voor het fotograferen 
van de meeste succulente planten komt dat hierop neer, dat het geschikt is, 
of door middel van een voorzetlens geschikt gemaakt kan worden, om 
opnamen van vrij dichtbij te maken, close-ups dus. Een bijzonder technische 
knobbel heeft men om te kunnen fotograferen niet nodig; na enige oefening 
verkrijgt men vrij spoedig voldoende technische bekwaamheid om met 
zijn foto-apparaat om te gaan. De opstelling van het te fotograferen onder
werp, de afstand onderwerp—toestel, in verband met de grootte van het 
beeld, de dieptescherpte en de daarmede te gebruiken lensopening, dia
fragma, en de benodigde belichtingstijd, het zijn allemaal zaken waarin 
men op de duur de nodige vaardigheid krijgt. Aldoende leert men.

Foto’s van succulente planten zijn over het algemeen zuiver technische 
foto’s; ze dienen de verschillende details van de planten duidelijk weer te 
geven, soms zijn enkele details reeds voldoende, om het mogelijk te maken 
de betreffende soort of vorm onmiddellijk te herkennen. Hoe duidelijker 
de onderscheidende details worden weergegeven, hoe gemakkelijker de 
betreffende plant te herkennen is.

Er zijn evenwel nog andere zaken, die een foto aantrekkingskracht ver
lenen. Dat zijn o.m. de verhouding van het onderwerp tot het vlak, de 
achtergrond, waartegen het zich bevindt, en een gunstige verlichting. Dit 
zijn dingen, waar inzicht en smaakgevoel bij te pas komen. Hiervoor 
bestaan trouwens enkele, vaststaande regels die, wanneer ze in acht worden 
genomen, het geheel ten goede zullen komen. Om een simpel voorbeeld te 
noemen: net zo min als men bij een portretopname en profiel de achter
grond sterker zal afsnijden aan de kant waar zich de gelaatstrekken bevin-
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den als aan de tegenovergestelde zijde, net zo min zal men een foto van 
een plant vlak boven de top van de plant afsnijden en onder de plant veel 
ruimte overlaten. Over het algemeen is het omgekeerde gewenst, dus de 
pot, waarin de plant eventueel staat, krap afsnijden en enige ruimte boven 
de top van de plant overlaten. Ook is het onjuist de verhouding van de plant 
tegenover de achtergrond te klein te nemen. Over het algemeen zal men 
foto’s van succulente planten waarin het kunstzinnige element vrij zelden 
tot uiting behoeft te komen — wel kan komen — rondom tamelijk krap 
afsnijden; in geen geval een minimaal plantje of een maximaal formaat.

Het zou een hele reeks artikelen vergen, om het fotograferen van 
planten in zwart-wit en kleur in details te bespreken. Het beste doet men 
zich een werkje over fotografie aan te schaffen; hetgeen daarin gezegd 
wordt over portretfotografie is grotendeels ook van toepassing op het por
tretteren van onze succulente planten. En wat het voornaamste is: men 
dient zich vooral in de belichtingskunst te oefenen.

Komen we nu na deze inleiding terug op de dia-wedstrijd. Aan de 
hand van het vertoonde bleek duidelijk, welke van de deelnemers begin
ners waren, of slechts sporadisch een foto maakten en zij die al meer rou
tine hadden verkregen. Fotograferen is een mooie, maar tamelijk kostbare 
liefhebberij, kleurenfotografie vooral. Het leergeld wordt vrij duur betaald. 
Is men de kunst echter enigszins machtig, dan is de voldoening ook bijzon
der groot.

Bij zwart-wit foto’s komt het meestal aan op een goede licht-schaduw- 
werking, dat is de verlichting. Plat van voren belichten is niet goed, een 
belichting schuin van opzij voldoet meestad het beste, waarbij een even
tueel te donkere schaduwzijde eenvoudig wat opgehelderd kan worden 
door het van terzijde komende licht, door middel van een stuk wit papier 
of doek, op de schaduwzijde te doen terugkaatsen. Bij het fotograferen met 
kunstlicht vermijde men twee lichtbronnen te gebruiken, de schaduwen 
van b.v. de bedoorning werken dan zeer verwarrend, evenals de schaduwen, 
die door fel zonlicht veroorzaakt worden, waarom het de voorkeur verdient 
bij diffuus, doch duidelijk gericht licht, te werken. Ook bij tegenlicht kun
nen fraaie resultaten bereikt worden, die kunstzinnig aan doen, de naar de 
toeschouwer gekeerde schaduwzijde zal dan meestal door gereflecteerd 
licht wat opgehelderd moeten worden.

Het is niet de bedoeling de vertoonde plaatjes van de deelnemers hier 
afzonderlijk te bespreken, maar in meerdere of mindere mate was tegen 
de voornoemde eisen gezondigd, bij uitzondering in het geheel niet, en 
dit bepaalde voor ons de waardering, uitgedrukt in punten.

De kleurenfotografie is een thema op zich zelf. Als een kleurenfoto 
goed is, geeft ze meer voldoening dan een zwart-wit foto, maar in sommige 
boekwerken zagen we kleurenfoto’s weergegeven die bij een gewone zwart
wit druk achter bleven. Dat kan natuurlijk aan een slechte reproductie te 
wijten zijn, maar het is heus geen regel, dat een kleurenfoto altijd mooier 
is dan een zwart-wit foto, terwijl sommige planten zich zeker zo goed voor 
een zwart-wit foto, als voor een kleurenfoto lenen. Naast technische kwali
teiten, zoals b.v. goede scherpte, bepalen ook kunstzinnige elementen, zoals 
bij zwart-wit foto’s genoemd, de mate van waardering van het geheel. 
Daarnaast is het meest bepalend de juistheid van de kleurweergave, of 
liever gezegd: de beste benadering van de juistheid van de kleurweergave.
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Staat het kunstzinnige element vóórop, hetgeen voor ons doel slechts zelden 
het geval zal zijn, dan mag de zuivere kleurweergave een ondergeschikte rol 
spelen. Toeschouwers zullen echter bij het vertonen van een kleurenfoto 
onwillekeurig vergelijkingen maken tussen de kleuren van het onderwerp 
— althans voor zover zij die in herinnering hebben — en de kleuren van de 
reproductie.

Hoogst beknopt zij hier gezegd, dat de kleurenfilm niet alle kleuren 
zuiver weer kan geven en dat zij voornamelijk afgestemd is op die kleuren, 
die in onze omgeving het meest voorkomen. Daarbij komt dan nog, dat de 
film van het ene fabrikaat een grotere of geringere gevoeligheid voor b.v. 
rood of voor blauw heeft, dan van het andere fabrikaat. Ook de diepte, de 
verzadiging van een kleur speelt een grote factor in de kleurenfotografie. 
Voor een groot deel is dat afhankelijk van een j u i s t e  belichtingstijd. Bij 
zwart-witopnamen hebben we over het algemeen nogal wat speling, wat 
de belichtingstijd betreft, bij de kleurenfotografie komt bijna alles op een 
juiste belichtingstijd aan.

Over het algemeen waren de in Den Haag vertoonde plaatjes van een 
behoorlijke, soms heel goede kwaliteit, elke deelnemer mocht dan ook drie 
van zijn beste foto’s vertonen. De jury had het niet gemakkelijk, al liep 
de hoogte van de puntenwaardering van de juryleden iets uiteen, opmerke
lijk was toch dat zij vrijwel in alle gevallen in eenzelfde verhouding over
eenstemde. Degenen, die niet voor een prijs in aanmerking zijn gekomen 
behoeven zich allerminst te laten ontmoedigen. Wie succulente planten kan 
kweken, kan zeker óók kieken, voor beide is alleen een beetje liefde voor 
de goede zaak nodig.

Men schreef ons over__
Vermisol.

Voor de eerste maal heb ik gezaaid op Vermisol. Aanvankelijk waren de resul
taten niet bijzonder bevredigend, wel had ik een goede opslag, maar de verdere groei 
bleef achter bij een zaaisel in een gewoon grondmengsel.

Eerst goot ik met regenwater, later gebruikte ik leidingwater met een lichte 
Pokonoplossing. De resultaten waren toen aanmerkelijk beter. De plantjes waren van 
normale grootte en groeiden niet te snel.

In het voorjaar verplantte ik de zaailingen in een grondmengsel van 1/3 deel 
compostaarde en 2/3 deel scherp zand, met toevoeging van een weinig kalk.

Dit is mij heel goed bevallen, de plantjes werden mooi van vorm en van kleur. 
Door experimenteren kan men soms verbeteringen krijgen. Bloemen heb ik verleden 
zomer niet gezien, doch dit was geen wonder met het natte donkere weer. Laat ons 
hopen dat de zomer van dit jaar ons veel bloemen brengen zal.

Een verklaring gezocht.
Over de oorsprong van Harrisia jusbertii wordt gezegd, dat deze een kruising 

zou zijn van H. bonplandiixEchinopsis. Deze kruising heb ik tot nu achtmaal her
haald, waarvan viermaal met E. eyrisii. Na zaaien kreeg ik telkens zuivere bonplan- 
dii’s terug. Terzelfdertijd bestoof ik drie exemplaren H. jusbertii met E. eyriesii. 
Het grappige was, dat van deze zaailingen plm. 80 % jusbertii waren en de rest 
prachtige bonplandii’s met de karakteristieke lange, aan de punt vuurrode doorn, 
waarbij ook de ribben in getal en vorm precies overeenstemmen. Van dit feit zou 
ik gaarne een verklaring willen hebben. Misschien dat een van onze leden deze kan 
verstrekken ? w  H VAN MARLE.
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Mediolobivia spiralisepala Ja/o
door A. J. BREDEROO.

D eze Mediolobivia is, voor zover mij bekend, vrij zeldzaam in onze ver
zamelingen vertegenwoordigd. Slechts éénmaal zag ik in een oude 

Duitse prijscourant een vrij onduidelijke foto van deze plant. De heer J. 
Donald, een gedegen Rebutiakenner, heeft in zijn „A Rebutia reference 
and synonymy” alleen vermeld dat Jajo de auteur is.

Daarom leek het mij niet ongewenst u een wat nadere beschrijving te 
geven van deze onbekende vertegenwoordiger van de Mediolobivia’s. Wie 
weet bevindt er zich nog een exemplaar in uw verzameling. Mijn plant is

geënt op Trichocereus spachia- 
rats, daardoor zullen de afme
tingen wel iets groter zijn daï 
van een wortelecht exemplaar.

Plantenlichaam: cilinder
vormig, 55 mm breed en 85 
mm hoog, top iets ingezonken, 
aan de voet uitlopers vormend, 
opperhuid: donkergroen.

Ribben: opgelost in spi
raalvormig geplaatste knob
bels, ±  5 mm hoog.

Areolen: elliptisch, in het 
begin geel, later grijswit, 2 mm 
breed, 3 mm lang, 7 mm van 
elkaar verwijderd.

Dorens: 15—16, stijf, on
regelmatig gebogen; 4 mid
dendorens, ±  20 mm lang in 
opwaartse richting, sterk gebo
gen en gedraaid, de overige 
dorens kamvormig, 6—8 mm 
lang, eveneens gebogen, grijs
bruin van kleur, jonge dorens 
donkerbruin met geelbruine 
voet. (zie fig. 1).

Rloem: 32 mm lang en 
breed, geheel geopend (zie 
figuur 2).

Vruchtbeginsel: langwerpig, rosé, 6 mm lang, 4 mm breed, met kleine 
bruingepunte schubjes, in de schuboksels geelachtig haar en borstels.

Bloembuis: 15 mm lang, 5 mm breed, rosé, met donkerbruine schub
jes; 3 mm lang, 0,5 mm breed, met geelachtig haar in de oksels.

Knop: bolvormig, spits toelopend, donkergroen-bruin, geelachtig wollig 
behaard.

Bloembladeren: buitenste, spatelvormig tot zwak lancetvormig, 15 mm 
lang, 6 mm breed oranjerood, met goudgele rand, buitenkant met groen- 
violette middennerf.

Mediolobivia spiralisepala Jajo.
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Binnenste bloembladeren: gegolfd, spatelvormig, enigszins gewimperd, 
oranjerood, met rode middennerf 12—15 mm lang, 6 mm breed.

Bloemkeel: wit-rose.
Meeldraden: helmdraden ±  10 mm lang, lichtoranje, helmhokjes geel, 

1 mm, onderste groep meeldraden is vergroeid met de bloembuis.
Stijl: 20 mm, crèmekleurig, stempel 9 lobbig, geel-wit, 2 mm lang.

Verslag van de Algemene Vergadering 1957
De Algemene Vergadering werd gehouden op zaterdag 1 juni 1957 in een zaal 

van het Doofstommen - In stiUiut te Rotterdam.
In de morgenuren vond de opening van de tentoonstelling plaats (zie elders in 

dit nummer), gehouden ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de afdeling 
Rotterdam.

Des middags om 2 uur opende de voorzitter van Succulenta, de heer A. F. H. 
Buining, de vergadering. In zijn openingswoord wenste de voorzitter de afdeling 
Rotterdam van harte geluk met haar jubileum en de uitzonderlijk geslaagde ten
toonstelling, die, naar hij hoopte, groot succes zal hebben. Daar aan de inzendingen 
van deze tentoonstelling geen keuring of wedstrijd was verbonden, werd namens 
de vereniging Succulenta een prijs van f. 25.— aangeboden voor de mooiste inzen
ding. De heer Noteboom uit Den Haag, aanwezig op de vergadering, herdacht het 
heuglijke feit, dat het op 1 juni 1957 35 jaar geleden was, dat hij als lid van Succu
lenta toetrad. De voorzitter wenste hem van harte geluk, waarmede de aanwezigen 
met applaus instemden. De afdeling Amsterdam, vertegenwoordigd door de heer 
Mol, bood de jubilerende afdeling een prachtig bloemstuk aan. Namens de afdeling 
dankte de voorzitter, de heer Wit, voor de gelukwensen en goede gaven.

Vervolgens ging men over tot behandeling van de agendapunten. De notulen 
van de vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd. Het jaarverslag 1956 
der vereniging verkreeg eveneens goedkeuring. Mej. v. d. Thoorn gaf een uiteen
zetting van de inkomsten en uitgaven van het clichéfonds 1956.

De vergadering had geen op- of aanmerking op de rekening en verantwoording 
van het financieel beheer over 1956.

Tot hoofdbestuursleden werden herkozen: Mevr. J. Grullemans van Berghem, 
Mej. J. J. E. van den Thoorn en de heer C. Bommeljé. Benoemd als hoofdbestuurs
leden: Dr. H. van Beek als vertegenwoordiger van de afdeling Zaanstreek, Dr. H. 
W. de Boer als vertegenwoordiger van de afdeling Groningen.

De begroting voor 1957 kon onveranderd worden goedgekeurd.
De contributie voor 1958 wordt gehandhaafd op f. 5.00.
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De voorzitter maakte de vergadering er op attent, dat bij een uitgave van 12 
nummers van het tijdschrift per jaar, blijkt dat de vereniging bij het huidige aantal 
leden per jaar f. 1000.— zal moeten putten uit haar reserves. In 1958 kunnen wij 
ons nog veroorloven de contributie op f. 5.00 per jaar te handhaven, doch op de 
agenda van de Algemene Vergadering in 1958 zal aan de orde komen of contributie
verhoging zal moeten plaatsvinden. De heer v. d. Houven meent dat gemakkelijk 
200 nieuwe leden kunnen worden gevonden om aan deze f. 1000.— te komen.

Tot het nazien van de rekeningen en verantwoordingen over 1956 worden be
noemd de heren J. L. de Slegte en L. Wit te Rotterdam.

Als plaats voor de volgende Algemene Vergadering zou de Afdeling Zaanstreek 
in aanmerking willen komen, zegt Mevrouw van Beek. De voorzitter meende, dat 
er reeds eerder sprake van is geweest een Algemene Vergadering te Antwerpen te 
houden. De secretaresse wordt verzocht zich met de afdeling Cactusweelde aldaar in 
verbinding te stellen en, indien men geen prijs stelt op een Algemene Vergadering 
te Antwerpen, zal de afdeling Zaanstreek aangezocht worden.

Ingekomen stukken, noch voorstellen waren aanwezig, zodat de voorzitter tot 
de rondvraag overgaat. Enkele mededelingen worden gedaan over de bijeenkomst 
„Grasheuvel” , die 31 augustus en 1 september a.s. zal worden gehouden. Verder 
wordt het formaat van het tijdschrift besproken. De heer Ras uit bezwaren tegen 
eventuele wijzigingen van het formaat. Na enige discussie wordt uit de vergade
ring een commissie van enkele experts aangewezen, die onder elkaar ter plaatse 
het voor en tegen bespraken. Na een kwartier luidt de uitspraak, dat de bestaande 
uitvoering gehandhaafd moet blijven.

Omstreeks 4 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de 
prettige wijze waarop deze was gehouden.

SECRETARESSE.

Raadgevingen voor de maand augustus
Een van de meest belangrijke punten bij het kweken van onze succulenten is wel 

het met kennis van zaken watergeven aan de planten. Het is trouwens ook de 
meest gehoorde vraag door de beginnende liefhebbers gesteld: „Hoeveel, wanneer en 

hoe dikwijls moet ik mijn planten gieten ?”
Het antwoord op deze vraag is niet in enkele woorden te zeggen, b.v. alle dagen 

of om de zoveel dagen, of als de aarde droog is ! Neen, bij elke liefhebber zullen de 
omstandigheden, waaronder hij zijn planten kweekt, verschillen, en hiermede staat 
het watergeven in nauw verband.

We onderscheiden drie manieren waarop onze cactussen e.a. vetplanten gekweekt 
worden, nl. kas-, bak- en huiskamercultuur. Vooral de liefhebber die zich verplicht 
ziet de laatstgenoemde methode toe te passen, is aangewezen op een aandachtig gade
slaan zijner planten wat het watergeven betreft.

De plaats waar de planten in de kamer staan is meestal niet ideaal te noemen, 
voor zover deze in een kamer aan een plant gegeven kan worden. Vooral als de 
verzameling zich niet tot enkele cactussen of andere vetplanten bepaalt en er regel
matig nieuwe bijkomen, om nog maar niet te spreken van zaaitesten enz., komen er 
vanzelfsprekend planten voor die niet steeds hetzelfde licht- en zonbestraling ontvan
gen zoals de planten voor het raam; denk aan muren, stijlen, enz.

Hopelijk kom ik niet te veel in botsing met de huismoeders, doch de plaats die 
uitgekozen werd om uw planten onder te brengen mogen niet gehinderd worden door 
zon werende gordijnen, enz. Is dit wel het geval, dan is er nog een reden te meer om 
aan te nemen, dat het een verkeerde behandeling der planten is ze dagelijks te be
gieten.

Zelfs wanneer de cactussen het volle licht ontvangen gedurende de hele dag, doch 
b.v. maar twee of drie uren van werkelijke zonbestraling kunnen genieten. — door 
de ligging van het raam — is dagelijks gieten uit den boze. Natuurlijk spelen hierbij 
nog een aantal andere factoren een grote rol, o.a. ook de grootte van de potten. 
Kleine potten zullen door sterke zonbestraling na enkele uren kurkdroog staan, daar
entegen grote potten niet. Het is niet omdat de bovenste aardlaag droog aanvoelt bij 
deze laatste, dat men dadelijk besluiten mag dat de gehele potkluit uitgedroogd is. 
Neen, het bewijs hiervan is wel het volgende verschijnsel: giet ’s morgens bij goed 
weer een pot van middelmatige grootte (b.v. 10 of 12 cm) kletsnat, het overtollige 
water loopt langs het afvoergaatje weg, en plaatst de plant in de kamer achter het
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raam, in de zon. De temperatuur der aarde stijgt b.v. tot 30 gr. C. Ogenschijnlijk is 
de aarde binnen twee uur opgedroogd. Wanneer de pot niet meer door de zon be
straald wordt, zal ook binnen enkele uren de bovenste laag aarde weer vochtig wor
den, veroorzaakt door de haarbuiskracht, waardoor het nog aanwezige water in het 
midden van de potkluit bij afkoeling, de bovenliggende droge aarde zoveel mogelijk 
wil aanvullen.

Wetenschappelijk wordt het water naar boven gestuwd en niet gezogen. Men 
merkt dus dat het verkeerd zou zijn te besluiten dat de bedoelde plant reeds droog 
staat. Een tweede punt, waarvan eveneens veel afhangt bij het water geven is de 
samenstelling van de aarde. Klei bevattende grond, ook sommige tuingrond, zal van
zelfsprekend veel langer het vocht vasthouden dan lichte zandige bladaarde.

Voor bepaalde soorten cactussen is klei bijna onontbeerlijk. Ik weet bij onder
vinding dat planten in eerstgenoemd grondmengsel opgepot, zeker niet alle dagen 
behoeven gegoten te worden, zelfs niet bij zonbestraling. Ik bedoel potten van min
stens 10 cm middellijn. Hier past zich het aangehaalde verschijnsel der haarbuis
kracht vooral toe. De manier waarop in de groeiperiode dient gegoten te worden is 
nu niet alle dagen een weinig water geven; het grootste gedeelte er van zet zich 
aan de potrand en alleen daar ontvangen de wortels vocht. Dit is nu wel de plaats 
waar de haarwortels zich in een pot bevinden en er ontwikkelen, doch de potrand 
staat het eerst bloot aan uitdroging en dientengevolge zullen de jonge haar worteltjes 
spoedig afsterven, wat niet ten goede komt aan de plant. We doen daarom beter, 
naar gelang de weersgesteldheidi de aarde voldoende te begieten, steeds zorg dragende 
dat het overtollige water wegvioeien kan, en hierdoor krijgt ook het centrum der 
wortels gelegenheid zijn werking uit te vieren en nieuwe wortels te vormen. Is de 
plant volledig aangewezen op de werking van de zich aan de potrand bevindende 
haarwortels, dan zal ook bij de minste stoornis (verbranding) de groei ophouden. 
Is echter het binnenste van de aardkluit goed vochtig, dan zal de plant er alleen maar 
baat bij vinden en het nodige voedsel ook midden in de pot vinden. Giet men alle 
dagen maar matig en worden de planten door de zon bestraald, dan zal het centrum 
van de aardkluit zo goed als geen water ontvangen. Het een en ander omtrent gieten 
en potten vindt men ook in Succulenta nr 4, pag. 58, 1956 beschreven.

Krijgen we een paar dagen een bewolkte lucht, dan mag men ’t gieten gerust eens 
overslaan. Geeft men regelmatig elke dag water, dan zal men bij donker weer last 
krijgen dat de wortels van de planten wegrotten., maar als daarna weer een periode 
komt van zonnig weer zullen de planten niet verder rotten, maar ze zullen soms jaren 
blijven staan zonder maar iets te willen groeien. Hebben we zulke planten, waarvan 
we niet weten wat er aan hapert, kan men deze heel eenvoudig weer tot nieuw leven 
brengen door een klein afdoend middeltje. We halen zo’n plant uit de pot en spoelen 
al haar wortels af onder een krachtige waterstraal. Meestal zien we dat deze plant 
weinig of geen wortels meer heeft, enkel wat dikke vezels, maar zeker geen haar
wortels. Verkeert de plant in zulk een toestand, dan kunnen wij er toch nog wat 
aan doen. Met een scherp mes snijden we al de wortels weg, juist op de scheidingslijn 
van plant en wortels, zodat we alleen het plantenlichaam over houden. Vervolgens 
nemen we een glazen potje waar de plant juist in kan. Het glazen potje wordt langs 
de buitenzijde met kalk wit gemaakt en we laten het opdrogen. We moeten er wel 
voor zorgen dat het potje goed onder de kalk zit. We nemen dan een bord en zoe
ken een zeer zonnige plaats uit. Op deze plaats zetten we het bord, leggen de plant 
er op en zetten de witgekalkte pot als stolp over de plant. Laat alles absoluut droog 
staan gedurende 14 dagen en, wonder boven wonder, de cactus zal nieuwe wortels 
gaan vormen en kan weer opgepot worden.

Zoals in juli, kan in het begin van augustus nog gestekt en geënt worden. Veel 
planten vertonen deze en ook de volgende maand een flinke groei; we laten hen 
rustig hun gang gaan zonder overdadig te gieten. Phyllocactussen worden nu door 
stek vermeerderd. Zaailingen worden, indien nodig, voor de laatste keer van het jaar 
verspeend.

A. WILBOORTS, d.d. Voorz. afd. Cactusweelde.
Diksmuidelaan 296 — Berchem — Antwerpen.
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HET I.O.S. CONGRES 1957
De vergaderingen zullen gehouden wor
den in het „International Institute for 
Social Studies”, voormalig Kon. Paleis, 
Noordeinde, ingang Molenstraat 27 te 
’s-Gravenhage.
PROGRAMMA :
26 augustus 14.00 uur:
Prof. Fr. Buxbaum spreekt over: „Die 
endgültige phylogenetische Einteilung 
der Ceroideae” .
20.00 uur :
1. De heer H. Jacobsen geeft een toe

lichting bij de vertoning van dia’s 
van de Botanische tuin te Kiel.

2. De heer Gordon D. Rowley vertoont 
dia’s van Zuid-Afrika met toelich
ting.

27 augustus 14.00 uur:
1. De heer John D. Donald houdt een 

voordracht over: „Rebutinae” (syste- 
matics).

2. Prof. Dr. Huber spreekt over: „Die 
Gattung Sempervivum” .

20.00 uur:
1. Prof. Concetto Distefano vertoont 

dia’s met toelichting.
2. De heer Gordon D. Rowley vervolgt 

de vertoning van zijn dia’s van Zuid- 
Afrika.

28 augustus 9.30 uur :
1. Dr. B. K. Boom spreekt over: „No- 

menclature of cultivated Succulents” .
2. Dr. H. W. de Boer spreekt over: „The 

Culture of Lithops optica rubra” .
14.00 uur :
1. De heer Gordon D. Rowley zal spre

ken over: „Variegated Succulents” .
2. Dr. Cullman spreekt over: „Das Ge

nus Peruvocereus” .
30 augustus 14.00 uur :
Prof. F. Buxbaum vertoont dia’s van 

Botanische tuinen.
Op donderdag 29 augustus zijn er geen 
bijeenkomsten.
Leden van Succulenta hebben vrij toe
gang tot deze vergaderingen.
I.O.S. CONGRESFONDS.

De plantenactie is ten einde. Het was 
overweldigend en het gestelde doel is dan 
ook ruimschoots bereikt. De verkoop bij 
opbod in de afdelingsvergaderingen liet 
duidelijk blijken dat de succulentenver- 
zamelaars gaarne hun steentje wilden bij
dragen voor dit doel. Er werd zeer veel 
geofferd.

De afdelingen die een plantenpakket 
verkochten, krijgen nogmaals een be
scheiden pakket toegezonden voor ver
koop, maar dan is de opbrengst bestemd 
voor de eigen afdelingskas.

Mochten er nog leden zijn die het plan
tenpakket a 10 gld. willen bestellen, dan 
zijn er nog enkele voorradig. De inhoud 
van zo’n pakket bevat o.m.: Leuchten- 
bergia principes, Parodia maasii, Cotyle
don undulata en vele andere prachtige 
planten, in totaal 20 stuks.
Opgaven en postwissels te zenden aan J. 
Bonefaas, Bunschotensestraat 80, Den 
Haag.
Namens de financiële commissie zeg ik 
u hartelijk dank voor de betoonde hulp.

Nieuws uil de Afdelingen
ARNHEM en OMSTREKEN.

De eerstvolgende bijeenkomst zal plaats 
vinden op donderdag 8 augustus a.s. te
20.00 uur ten huize van de voorzitter, 
Bronbeeklaan 55, Arnhem.
1. Bezichtiging kas.
2. Praatje over cactusnamen.
3. Bespreking exucursie en bijeenkomst 

Grasheuvel.
4. Gratis verloting planten.
5. Practijkvragen.

Leden die uit de richting Wageningen 
komen met de NBM-bus verzamelen zich 
bij de heer Lodewijks, Klingelbeekseweg 
9 te Arnhem. De leden die uit de rich
ting Dieren komen en reizen per GTW- 
bus stappen uit aan de halte Arnhem- 
Vondellaan te 19.50 uur, alwaar de heer 
Ordelman aanwezig is.

J. SCHUT, voorzitter.
DEN HAAG.

Vergadering van 15 juli 1957. Na de 
opening door de voorzitter, richtte deze 
een hartelijk woord van welkom tot de 
heer en mevrouw v. d. Sluis uit Austra
lië en aan de genodigden van de Tuin
bouwvereniging. De verloting van de 
planten op de vorige vergadering heeft 
f 23.80 opgebracht.

De notulen werden na lezing goedge
keurd. De voorzitter deelde mede, dat het 
bedrag voor het Projectorfonds f 230,40 
bedroeg. Gevraagd werd om de emmer
tjes die als waardebonnen op verschil
lende schoonmaakartikelen zijn bevestigd 
te sparen, deze brengen geld op. De plan- 
tenverkoop voor het I.O.S. die bij opbod 
werd gehouden, bracht f 35.30 op. De ex
cursie naar het Westland is zeer goed 
geslaagd. „Het masklimmen” werd ge
wonnen door de heren v. Keppel en v. 
Arkel voor gevorderden en door de heer 
en mevrouw van Vugt voor beginners. 
Na de pauze kwamen een aantal vragen 
los, welke door het forum beantwoordt 
werden. Na de rondvraag sloot de voor
zitter deze goed geslaagde avond.

Mevr. G. M. HARDONK.
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C A C T U S -
mesttabletten

MOOIE, GEZONDE 
CACTUSSEN
kunnen wij in Europa 
alleen dan hebben, wan
neer wij de planten in een 
geschikte vorm de voe
dingsstoffen uit hun ge
boortegrond geven.

ETISSO, samengestelde 
CACTUS - mesttabletten 
bevatten deze voedings
stoffen in practische en 
reukloze vorm.

Het

m est-K EG ELT JE
dat s p o r e n  elementen bevat,
is een natuurlijk en krachtig 
werkzaam bemestingsmiddel 
voor bloemen en planten. De 
bijzondere samenstelling bevor
dert vooral de knop- en bloem- 
vorming. Buitengewoon een
voudig en hygiënisch in het 
gebruik !

Verkoop voor Nederland:
C. DE MOOY & ZOON - Rotterdam - Lombardkade 21 - Telef. 113350.
Chemische Fabrik DR. BURCHARD & CIE — Köln-ZoUstock — Duitsland.
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Haworthia uitewaaliana Poelln. en 
Haworthia marginata (Lam.) Steam

door A. J. A. UITEWAAL, lid I.O.S.

H aworthia uitewaaliana werd voor het eerst beschreven en afgebeeld door 
Dr. Karl von Poellnitz in „Cactussen en Vetplanten” 1939, pp. 115-116. 

De plant was gevonden in Zuid-Afrika, 30 mijl ten Oosten van Riversdale, 
door F. A. Fouche en werd door Triebner aan von Poellnitz toegezonden 
en door deze aan de botanische tuin van Berlijn-Dahlem gestuurd. Of ze 
daar nog „ongedeerd” aanwezig is ?

Vanzelfsprekend heb ik altijd gehoopt een naar mij genoemde plant 
eens in levende lijve te zien en in mijn verzameling te bezitten. Bij een 
zending planten, die ik dank aan de vriendelijkheid van dr. Herre, had ik 
het geluk een plant aan te treffen, die aan de beschrijving van Haworthia 
uitewaaliana volkomen voldoet. Reeds vóór de publicatie van de naar mij 
genoemde plant, von Poellnitz had mij namelijk een foto van de plant toe-

Links: Haworthia marginata (Lam.) Stearn; rechts: Haw. uitewaaliana Poelln. (XO.6)
foto: Uitewaal.
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gestuurd, twijfelde ik of men hier wel met een goed te onderscheiden soort 
te doen had. Hoewel deze twijfel nu vrijwel aan zekerheid grenst, kan ik 
er niet toe besluiten deze zogenaamde soort definitief tot variëteit of vorm 
te degraderen, omdat daarvoor een nauwgezette veldstudie noodzakelijk is.

In 1954 ontving ik van de heer Herre een aantal Haworthia’s waaronder 
verschillende onder de naam Haworthïa marginata, die het jaar daarvoor 
op een speciale Haworthiaverzameltocht waren bijeengebracht. Deze tocht, 
waaraan behalve de heer Herre nog twee andere succulentenverzamelaars, 
nl. Dr. J. Lückhoff en de heer C. Beukman, deelnamen, is in het Zwitserse 
„Sukkulentenkunde” V (1954), pp. 56-58 vrij uitvoerig beschreven. Een 
mooie groep Haw. marginata werd bij dit artikel afgebeeld. De op deze 
tocht verzamelde planten, die ik onder de naam Haworthia marginata ont
ving, kwamen van de volgende standplaatsen :

Nr. 28 : Riversdale; langs Nasionale Pad.
Nr. 14a : Bredasdorp; farm Patrijskraal (de mooiste! in kalk!) C.

Beukman.
Nr. 7950 : Drew, nabij Worcester. C. Beukman.
Zonder nummer: Heidelberg; plaas Morgenster. H. Herre.

De planten uit Riversdale en Heidelberg heb ik gelukkig in het leven 
kunnen houden, enkele andere, waaronder „de mooiste”, ongetwijfeld om
dat deze met een opvallende mooie witte, perkamentachtige laag bedekt 
was, heb ik helaas verloren.

Ik wil er even aan herinneren, dat Haworthia marginata vroeger meest
al de naam Haw. albicans Haw. droeg (albicans =  witachtig), welke naam 
evenwel later om prioriteitsredenen ongeldig bleek te zijn. De naam Haw. 
marginata (marginata =  gerand) is beter, omdat de bladen van planten 
van deze groep alle meer of minder 
opvallend gerand zijn, doch niet alle 
opvallend witachtig of wit van kleur 
zijn.

Van de planten uit Riversdale is 
een exemplaar een zuivere Haw. mar
ginata, deze heeft dus gladde, wit
achtige, als met een perkamentachtig 
laagje bedekte bladen die van wit
achtige, enigszins verdikte randen en 
kiel zijn voorzien; de plant heeft geen 
tuberkels. Een soortgelijke plant heb
ben wij al eens afgebeeld in Succu
lenta 1938, p. 141. Een andere plant 
van dezelfde vindplaats is eveneens 
witachtig, doch zowel de bovenzijde 
als de onderzijde der bladen vertonen 
vrij veel, weinig verheven, tamelijk 
witte tuberkels, terwijl de bladranden 
plaatselijk, doch nooit nabij de blad- 
top, in tuberkels zijn opgelost.

Twee van de planten, verzameld
H aw orth ia  u itew aa lian a  Poelln.

foto: Dr. v. Poellnitz.
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op de plaats Morgenster, nabij Heidelberg, vindt u bij dit artikel afge- 
beeld. De ene plant heeft geheel gladde bladen, die lichtgroen van kleur 
zijn, ze zijn, vooral duidelijk nabij de bladtoppen en kiel, iets donkerder 
groen gerand en gekield. De andere plant van deze zelfde vindplaats heeft 
een iets donkerder groene tint en de opvallende witte tuberkels bevinden 
zich bijna uitsluitend aan de randen en aan de kiel van de bladen, slechts 
hier en daar komen verstrooid, ook nog heel enkele tuberkels voor op de 
boven- of onderzijde van sommige bladeren. De eerstgenoemde plant komt 
vrijwel overeen met de beschrijving van Haw. marginata var. viresceris 
(Haw.) Uitew., de variëteitsnaam virescens betekent groenachtig. Om vol
komen daaraan te beantwoorden zouden alleen de bladen van een langere 
spits moeten zijn voorzien. De beparelde plant op onze afbeelding komt 
vrijwel overeen met de beschrijving van Haw. uitewaaliana, de enkele 
tuberkeltjes, die hier en daar soms op de boven of onderzijde van de bladen 
voorkomen doen, gezien de variabiliteit van de planten van deze groep, aan 
de juistheid van de benaming geen afbreuk. Een foto, door Dr. v. Poellnitz 
gemaakt van het door hem beschreven type-exemplaar van Haw. uitewaa
liana, vindt u bij dit artikel gereproduceerd.

Het feit, dat van de hier nader besproken planten van de vindplaatsen 
Riversdale en Heidelberg exemplaren met witachtige of met groenachtige 
bladen gevonden worden, waarvan op hun beurt zowel beparelde als onbe- 
parelde vormen bijeengroeien, wijst er reeds op, dat Haw. marginata een 
variabele soort is. Van de plaats Morgenster ontvingen wij zelfs een vrij 
sterk getuberkelde vorm, die ongeveer het midden houdt tussen Haworthia 
marginata en Haw. margaritifera. Het is dan ook zeer wel denkbaar, dat 
deze beide soorten door tal van overgangsvormen verbonden zijn. Dat de 
variabiliteit van vele, zo niet de meeste soorten van het geslacht Haworthia 
„überhaupt” groot is, moge ook blijken uit het volgende, dat ik aanhaal uit 
een schrijven van de heer Herre:

„Die Haw. marginata met en zonder parels groei deurmekaar op die 
plaas Morgenster van mnr de Villiers. U kan dus sien, hoe dit met hier- 
die geslag in die veld gaan! Almal is moeilijk! Op elk plek is daar ’n 
verskil teenoor andere plekke, wat ek self kon sien toe ek met mnr 
Smith op pad was en hij het ook nooit versuim om dit voor mij te wijs.”
Als korte cultuuraanwijzing zou het volgende kunnen dienen, dat ik 

eveneens uit dat schrijven aanhaal: „. . . .hier die plante wil meer son en 
droogte hê, as die gewone Haworthia-soorte, anders gaan dit nie goed met 
hulle nie.” Van een cultuuraan wijzing waar wij geheel mee instemmen, van 
Haw. margaritifera en variëteiten kan hetzelfde gezegd worden.

In zijn oorspronkelijke publicatie in Cact. en Vetpl. merkt v. Poellnitz 
op, dat hij eerst meende dat Haw. uitewaaliana het beste in de sectie Albi
cantes kon worden ondergebracht, omdat ze inderdaad een zekere overeen
komst met Haw. marginata vertoont. De groene bladkleur, veroorzaakt door 
het gemis van een opvallende perkamentachtige waslaag, was aanleiding 
haar onder te brengen in de sectie Margaritiferae, waar deze soort dus 
vanwege de niet of weinig beparelde bladkanten een bijzondere plaats zou 
innemen. Wij zijn evenwel een andere mening toegedaan. De sectienaam 
Albicantes is misleidend, omdat daarbij ook groene of groenachtige planten 
behoren, zoals H. marginata var. virescens.

Met instemming van de heer J. R. Rrown, een bekend Haworthiakenner
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uit Californië, verander ik dan ook de naam van deze sectie in een meer 
toepasselijke, nl.: sectio M a r g i n a t a e  Uitew. nom. nov.; syn. sectio 
A l b i c a n t e s  Haw. Gezien de vele overgangsvormen tussen Haw. margi
nata en Haw. margaritifera kan het voorkomen, dat het moeilijk valt te 
beoordelen en het een kwestie van persoonlijk inzicht kan zijn in welke 
sectie een plant geplaatst moet worden, die ongeveer het midden houdt 
tussen deze beide soorten. Bij ons bestaat er evenwel geen twijfel aan, dat 
Haw. uitewaaliana in de sectie Marginatae dient te worden ondergebracht.

Raadgevingen voor de maand september
D eze m aand m ogen w ij m issch ien  nog w at hoop k oesteren  op en kele  dagen van 

zonneschijn , toch  m oeten  we rek en in g  houden, w at de w aterg ift aan de cactussen 
en and ere v etp lanten  b e tre ft, m et de w eersgesteldheid , in  he t b ijzonder de tem p era
tuu r, die na augustus g e le id e lijk  aan  begin t te  dalen, en ook m et het stijgen de v o ch t
g ehalte van de lu ch t. V an  deze m aand af begin nen  w e onze p lanten  voor te  b ereid en  
op hun w interp eriod e, zgn. a f  te  harden .

D e in de v o lle  grond in pot staande v etp lanten  m ogen nog volop g en ieten  van 
de b u iten lu ch t. W el v erd ient he t aanbeveling  ze iets hoger te  plaatsen , zodat ze nog 
m et een  k w art g ed eelte  van  de pothoogte in de grond kom en te  staan, d it om  te 
voorkom en dat b ij een  langdurige reg en v al het w orte lg este l n ie t zolang als v o or
heen, m et de grond in co n tact b li jf t . Nog kunnen we deze m aand een  droge 
p eriode doorm aken, doch g ieten  m oeten  w e de bu itenstaand e p lanten  nu n ie t m eer 
doen. D e m aand sep tem ber k en m erk t zich im m ers door frisse  nachten  en de daarm ee 
gepaard  gaande dauw vorm ing g eeft voldoende v ocht aan de p lanten  om ev en tu eel te 
w eerstaan  aan de w arm te van  overdag.

C actu sliefh eb b ers, b ereid  van nu af uwe p lanten  voor op hun ru stperiod e. H iertoe 
verm in d eren  w e het w ater geven g e le id e lijk  aan en  geven hun zoveel m og elijk  lu cht. 
Z ich tb are  groei, stekvorm in g  is nu n ie t m eer nood zakelijk , doch onze cactussen 
d ienen nu te  w orden afgehard  om goed door de w in ter te  kom en. D erh alv e  w ordt 
deze m aand opgehouden m et h e t g ieten  „over de kop” en  v o oral de behaard e en m et 
w ol bed ekte  soorten  v rag en  in d it opzicht onze aandacht.

E lk e  cactu s d ien t a fzon d erlijk  te  w orden nagegaan w ann eer we m et de g ie ter in 
onze verzam eling  rondgaan. P lan ten , w aarvan de aarde nog vochtig  genoeg aanvoeld, 
behoeven dus geen  w ater. B ed en k  dat de n achten  in sep tem ber k oel kunnen zijn  
en van zelfsp rekend  de vochtverdam p ing in grote m ate verm in d ert tegenover vorige 
m aanden; v an d aar dat he t voorkom t dat p otten  door één m aal begoten  te  z ijn  m éér 
dan een  w eek  vochtig  kunnen b lijv en . W ortelh alsrotting  zou dan ook n ie t u itb lijv en  
b ij m eerd ere  begietingen. D en k  h ie r  aan  het doelm atige p rodu ct Captan.

V oor de p lanten  w elke op de v en sterb an k  vertoeven  zal he t m eesta l voldoende 
z ijn  om één m aal in  de w eek  te  g ieten . B ij voorkeu r geven we van nu af ’s voorm id- 
dags he t nodige w ater. V o o ra l dag en nacht he t raam  van se rre  of "broeibak op 
„ lu ch t” zetten , w ant te  b ro e ierig e  lu ch t zou even eens aanleid ing kunnen geven tot 
ro tting . D e lie fh eb b ers  m et kam ercu ltu u r v erg eten  deze ste lreg el evenm in en dage
lijk s  goed lu ch ten  zal de p lan ten  zeer ten  goede kom en om de ru stperiod e in te  gaan.

H et kom t v aak  voor dat zich  boven op de aarde van de in pot staande p lanten  
een  groene m oslaag vorm t, w elke de goede lu ch tto ev oer tot de w ortels verh ind ert. 
D eze laag  w ordt voorzich tig  m et een  h o u tje  losgem aakt en verv angen door w at verse 
aard e er zorg voor dragende dat de p lant zelf n ie t los kom t. D e bekende k erstcactu s 
Epiphyllum  truncatum  is Zygocactus truncatus, geven we z ijn  w in terp la a ts je  op 
een  zonnige, m .a.w  zeer lic h te  p laats en v erm ijd en , m et he t oog op knopvorm ing, de 
p lant te  d raaien . W e houden deze cactu s w at aan de droge kant, doch n ie t poeder- 
droog, om  de w aterg ift tegen  de b lo eitijd , gew oonlijk  einde d ecem b er begin jan u ari, 
w eer w at te  v erm eerd eren  om  de b loem en goed te la ten  doorkom en.

D aar bloem knoppen zich b ijn a  u itslu itend  aan volgroeide leden vorm en, mag 
m en w el, om de knopvorm ing te  verhogen, de jon g e, onvolgroeide geledingen a fsn ij
den, doch n ie t a fsch eu ren . D e k erstcac tu s v erlan g t evenals de and ere bladcactussen, 
m  de w in ter een  tem p eratu u r van ongeveer 15 graden C.

A. W IL B O O R T S , d.d. V oorz. afd. C actusw eelde. 
D iksm u id elaan  296 —  B erch em  —  A ntw erpen.
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c Y[otocactuó 3£. S ck .
door A. F. H. BUINING, lid I. O. S.

II.

In Uruguay, dept. Rivera, Cerro Galgo, in spleten van rode zandsteen, 
groeit Notocactus herteri; in tegenstelling met de meeste Notocactussen, 
die van geel tot goudgeel bloeien, tooit deze plant zich met violetachtig 
rode bloemen. foto: Kreuzinger.
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Notocactus müller-melchersii Fric ex Bckbg et Knuth in Kaktus ABC 
1936, p. 415. Bolvormig tot kort cylindrisch; 21 ribben; areolen in de top 
witwollig; 18-20 randdorens, tot 8 mm lang, glashelder tot barnsteenkleurig; 
2 soms 3 middendorens, tot 5 mm lang, rood tot bruinrood; bloem glanzend 
zilverachtig geel; stempels violetachtig rosé. Zie in Succulenta 1956, p.p. 
43/45 de uitvoerige beschrijving.

Er komen ook vormen van deze plant voor die donkerder bedoornd zijn 
en met langere middendorens. De wollige areolen in de top zijn dan ook 
donkerder van kleur.

De vorm die Werdermann in „Blühende Kakteen und andere Sukku-

N otocactu s m u lle r  m elch ers ii

lente Pflanzen”, map 38, nr. 152 beschrijft is door de zeer zware en lange 
middendoren beter te noemen „variëteit longispina”, teneinde verwarring 
met de oorspronkelijke soort te voorkomen. Hieruit blijkt echter dat ook 
deze soort sterk variabel is.

Notocactus müller-melchersii var. gracilispinus Krainz in Kakteen- 
kunde 1942, p.p. 33/35. Onderscheidt zich slechts door iets sierlijker groei 
en de fijnere bedoorning.

Notocactus müller-mölleri Fric nom. nud. Omtrent deze plant zijn 
allerlei wonderlijke verhalen in omloop. Met de vorige soort en variëteit 
heeft zij weinig gemeen, zodat de verklaring van Krainz, dat zij identiek 
zou zijn aan zijn variëteit gracilispinus op een foutieve inlichting moet be
rusten. In Succulenta 1956, p. 43 publiceerden wij een foto van de originele
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importplant van Fric. Deze foto is destijds gemaakt door Ir. Kreuzinger.
Tijdens ons 10 daags bezoek bij Fric in 1937 gaf hij ons een stek van 

deze originele plant. Deze stek ontwikkelde zich tot een grote plant. Zaai
lingen vertonen dezelfde krachtige middendoren, zij het dat deze nog niet 
plat is en niet voorzien van de overlangse groef aan de bovenzijde. Haar 
aantal ribben is ±  21, randdorens ±  14 en 1 zeer krachtige uitstaande mid
dendoren.

Tot de dusverre niet beschreven planten van Fric hoort ook nog bra- 
siliensis. Zij heeft ±  19 ribben, ±  12 randdorens en 2 middendorens, waar-

N otocactus m u lle r  m ö lleri Fric. Men lette op de zeer krachtige middendoorn 
die aan de bovenzijde duidelijk een spleet vertoont. Op de voorgrond staat de 
originele door Fric geïmporteerde N otocactus m u lle r  m elchersii; rechts daarvan 
een zaailing van deze plant. Geheel rechts een F railea  gracillim a.

foto: K. G . K ieuzinger

van een krachtiger naar beneden gericht is. De huid van de plant is op
vallend donkergroen.

Tot dusverre is afgezien van een officiële beschrijving van de twee 
genoemde planten en ook ditmaal lijkt het beter hiermede te wachten.

Notocactus rutilans Daen. et Krainz in Sukkulentenkunde II, augustus 
1948, p.p. 19/20: 18-24 ribben; ronde, in de top witwollige areolen; 14-16 
randdorens, 3-5 mm lang, verschillende gekleurd, wit met glanzend bruin
rode punt, later geelachtig of grijs wordend; 2 middendorens, de onderste 
het krachtigst, 5-7 mm lang en glanzend bruinrood; bloem bovenaan rose- 
karmijnrood, naar de keel geel, de keel zelf geelachtig wit, in totaal een 
rosé indruk gevend; stempels purperkleurig. Naar het oordeel van Müller



104 SUCCULENTA

Melchers, Taylor Marshall en Vatter is dit een kleurvariëteit van Notocactus 
muller-melchersii. Krainz zegt echter dat uit onderzoekingen duidelijk is 
gebleken, dat het een goede soort is. Zij bloeit zeer rijk, vooral als geënte 
plant.

A planten met minder dan 18 ribben
B middendorens ±  rond ......................................
BB middendorens plat ................................................

AA planten met meer dan 18 ribben
B top der planten niet opvallend wollig

C planten met meer dan 18 randdorens
D duidelijk verschil tussen rand- en 

middendorens
E dorens ro o d ...............................

EE  dorens lichtbruin......................

E E E  dorens geel ....................

DD nauwelijks verschil tussen rand- en 
middendorens .............................

CC planten met minder dan 18 randdorens 
D planten met ±zwakke middendorens 
DD planten met krachtige middendorens 

E planten met 1 middendoren
EE planten met 2 middendorens 

F  planten donkergroen,
bloem geel 

F F  planten groen,
bloem rose-achtig

BB top der planten opvallend wollig
C plant lichtgroen, bloem violet rood 
CC plant groen, bloem zilverachtig geel

SUBMAMMULOSUS
PAMPEANUS

FLOBICOMUS VAR.
RUBRISPINUS 

FLORICOMUS VAR.
VELENOVSKII 

FLORICOMUS VAR.
FLAVISPINUS

FLORICOMUS VAR.
SPINOSISSIMA

MAMMULOSUS

MÜLLER-MÖLLERI

BRASILIENSIS

RUTILANS

HERTERI
MULLER-MELCHERSII

Tot het ondergeslacht E u n o t o c a c t u s  behoren:

Echinocactus ottonis Link et Otto in Abbild. selt. Gew. 31 t. 16. 1830; 
Lehm. in Ind. sem. hort. Hamb. 16, 1827.

Soms spruitend en zodevormend, tot 12 cm hoog en 11 cm in door
snede, diep groen; ribben 10-13, stomp, rond, tot 1 cm hoog; areolen 
rond of iets ellipsvormig, zelden hartvormig, ongeveer 4 mm in doorsnede, 
btedekt met witte wol; randdorens 10-15, dun, borstelig, geel, min of meer 
tegen de plant gedrukt; middendorens 3-4, zelden ontbrekend, gebogen, 
donkerbruin of rood, aan de punt lichter van tint, tot 2 cm lang; bloem 3 
cm lang en 4,5 cm breed, bloembladen spatelvormig, stomp, getand met 
lange spitse punt, glanzend citroengeel; meeldraden lichtgeel, onderaan 
vaak karmijnrood evenals de keel, helmknopjes licht zwavelgeel; 14 donker
rode stempels; zaad nauwelijks 1 mm groot, mutsvormig, zwart. Groeit in 
het zuiden van Brazilië, in Uruguay, Paraguay en Argentinië.

Het is een soort met vele variëteiten, die reeds meer dan een eeuw in
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de Europese verzamelingen voorkomt. Ongeënt groeit ze uitstekend en na 
enige jaren vormen zich aan de voet vele spruiten. Ze vraagt een goede 
voedzame luchtige grond. In het algemeen bloeien de variëteiten rijker dan 
het type. Doordat ze veelal uit zaad worden voortgekweekt is het zeer moei
lijk planten te krijgen, die beantwoorden aan de oorspronkelijke beschrij
vingen. In verband met de vele vragen die ons bereikten om deze soort en 
alle variëteiten te behandelen en zo mogelijk te voorzien van de oorspron-

Votocactus ottonis L in k  e t O tto  var. multiflorus F r ic . foto: Buining

kelijke typeringen, willen wij hierna trachten aan deze wensen tegemoet 
te komen.

Variëteit brasiliensis Haage jr., Rud. Meyer in „Monatschrift für Kak- 
teenkunde” 1914, p. 41. Onderscheidt zich van de typeplant door: rand- 
dorens 10, geelbruin, meer straalvormig af staand; middendorens korter en 
niet zo sterk, gebogen, bruin; spatelvormige bloembladen, die bovenaan 
meer hartvormig zijn; 11 honinggele stempels.

Variëteit elegans Bckbg et Voll in „Arq. do Jard. Bot.” Vol. IX, dec. ’49. 
Onderscheidt zich van de typeplant door: de smalle sierlijke bloembladen.

Variëteit linkii Lehm. Ind. sem. 16. 1827. Onderscheidt zich van de 
typeplant door: korte dunne tegen de plant gedrukte randdorens; iets lan
gere gebogen middendorens; bloem kleiner met stompe bloembladen; stem
pels 8-10 rood.
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Variëteit longispinus nom. nud. Onderscheidt zich van de typeplant 
door de zeer lange middendorens. Een vorm die gekweekt wordt in Amerika 
o.a. in Johnsons Cactusgardens.

Variëteit multiflorus Fric. nov. var. Onderscheidt zich van de typeplant 
door de 14 scherpe ribben; de korte afstaande dorens, waarbij nauwelijks 
verschil is tussen de rand- en middendorens; de zeer kleine bloemen, die in 
een krans rond de top bloeien. Een sterk afwijkende, interessante variëteit.

De latijnse diagnose moge hier volgen:
Recedit a planta typica costis acutis quattuordecim, spinis brevis 
patentibus, marginalibus fere aequalibus, floribus perparvis, circa 
cacumen verticillatis.
Type in herbarium rijksuniversiteit te Utrecht.

Variëteit paraguayensis Heese in „Gartenwelt’ 1905, nr. 9, pag. 266. 
Onderscheidt zich van de typeplant door de eigenaardige scherpe ribben; 
de rode straalvormig afstaande rand- en middendorens, die minder in aan
tal, maar tweemaal zo lang zjjn; bloem goudgeel, 5 cm lang en 6 cm breed. 
Deze vorm bloeit willig en rijk.

N otocactu s otton is var. 
schu ld tii (T y p e ))

(fo to : 1305).

Variëteit schuldtii Kreuzgr in Succulenta 1948, p.p. 47/48 met fig. 
Onderscheidt zich van de typeplant door de 5-8 brede ribben, de tot 10 
cm grote bloemen en de geeloranje stempels.

Variëteit tenuispinus Lk et Otto in „Verk. 2 Beförd Gartenb. III. 1828, 
pag. 421. Onderscheidt zich van de typeplant door de fijnere, meer borste
lige, lichtere bedoorning en de tot 3 cm lange roodbruine middendorens.

Variëteit tortuosus Lk et Otto in „Icon PI. Rar.”, 1829, pag. 29. Onder
scheidt zich van de typeplant door de iets gegroefde ribben, de kleinere 
bloemen en de bruine tot 2 cm lange dorens, die door elkander gevlochten 
groeien.
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Variëteit uruguayensis Arech. in „Flora Urug” 1905, II, pag. 213. On
derscheidt zich van de typeplant door de 11 krachtige, brede ronde ribben 
en de verder van elkander staande areolen.

Variëteit villa-velhensis Bckbg et Voll in „Arq. do Jard. Bot”, vol. IX, 
dec. 1949. Onderscheidt zich van de typeplant door de geelgroene kleur van 
de plant en de gele dorens.

W. G. Herter publiceerde in „Revista Sudamericana de Botanica” vol. 
VII in 1942: Notocactus megapotamicus Ost. De beschrijving is gemaakt 
naar aantekeningen afkomstig van de in 1936 in Montevideo gestorven heer

N otocactus otton is Link et Otto var. v illa -v e lh en s is  Bckbg et Voll.
foto: Buining

C. Osten, die foto's van cactussen naar Berlijn-Dahlem gestuurd had. Waar
schijnlijk heeft deze soort alleen theoretische waarde. De betreffende foto 
dateert van 1922. De planten zouden in Brazilië, Rio Grande do Sul, 
groeien. Naar de beschrijving en de afbeelding te oordelen is deze plant 
nauw verwant aan Notocactus ottonis var. multiflorus en niet zoals Herter 
aangeeft aan Notocactus muricatus. Wij beschouwen haar dan ook als 
variëteit van ottonis, waarbij zij zich van de typeplant onderscheidt door 
de 13-15 smalle ribben.

In zijn „Cactacearum Platensium Tentamen” van 1905, beschrijft Spe- 
gazzini op pag. 496/497 Echinocactus arechavaletai met 5-11 ribben, 6 cm 
hoge bloem en donkerviolette stempels. Arechavaleta geeft van deze plant 
een goede afbeelding in zijn bekende werk van 1905 en noemt 8 ribben als 
regel, een 6-7 cm hoge bloem, die 6-8 cm in doorsnede is, en donkerpurper- 
kleurige stempels heeft. Of hier een van de eerder genoemde verwarringen 
aanwezig is kan niet met zekerheid gezegd worden, maar in ieder geval
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blijkt uit de afbeelding, dat wij hier te doen hebben met een variëteit van 
ottonis. Arechavaleta zegt, dat de plant nauw verwant is aan de variëteit 
tenuispina en zich hiervan onderscheidt door de vorm van de ribben, de veel 
grotere bloemen en de veel kortere vrucht. Zonder twijfel is deze plant 
echter zeer nauw verwant aan de variëteit schuldtii, waarvan zij echter ver
schilt door de kleinere bloem en de kleur van de stempels. Aan de grote 
reeks van variëteiten zouden wij nog de variëteit „arechavaletai”  willen 
toevoegen.

A

AA

planten niet meer dan 10 ribben 
B planten met ronde stompe ribben

C randdorens tegen de plant gedrukt 
D middendorens tot 2 cm lang,

stempels donkerrood OTTONIS 
DD middendorens langer dan 2 cm,

stempels rood LINKII 
CC randdorens niet tegen de plant gedrukt

E areolen meer dan 12 mm van elkaar URUGUAYENSIS 
EE areolen minder dan 12 mm van elkaar

F  planten geelgroen ....................  VILLA-VELHENSIS
F F  planten donkergroen

G bloembladen lancetvormig ELEGANS 
GG bloembladen spatelvormig

H stempels honinggeel BRASILIENSIS 
IIH stempels rood

I dorens zeer
dun en fijn TENUISPINUS

II dorens krachtig 
J  dorens recht

en vrij af
staand LONGISPINUS 

J J  dorens gebo
gen en door 
elkaar ge

vlochten TORTUOSUS
BB planten met scherpe ribben

C dorens langer dan 2 c m .............................
GC dorens korter dan 2 cm

D bloemen meer dan 2 cm in door
snede, stempels rosé 

DD bloemen minder dan 2 cm in
doorsnede, stempels oranje 

planten met minder dan 10 ribben 
B bloem tot 10 cm in doorsnede,

stempels geel oranje
BB bloem tot 8 cm in doorsnede, stempels

donkerpurper

PARAGUAYENSIS

MEGAPOTAMICUS

MULTIFLORUS

SCHULDTII

ARECHAVALETAI

(Wordt vervolgd)
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Agave americana aan de Rivièra

c^Cgaven
door W. GOEMAES.

De Agaven behoren tot de 
familie der Amaryllidaceae en 
tot de onderfamilie: Agaveae.
Tot op heden zijn ongeveer 250 
soorten bekend. Het geslacht der 
Agaven heeft van L innaeus zijn 
naam gekregen. Het woord Agave 
is van Griekse oorsprong en be
tekent zoveel als : wondervolle, 
statige of prachtige. Eeuwen ge
leden waren de Agaven reeds be
kend en trokken zij al de aan
dacht.

De eerste Agave die in Euro
pa kwam, nl. Agave americana, 
werd in 1561 ingevoerd uit Mexi
co. De Hollander A. M unting 
schreef in 1672 een werk : „Ware 
Oefening der Planten”. In dit 
boek weet hij het een en ander 
over de Agaven te vertellen, o.a. 
dat in het jaar 1625 in Rome een 
Agave gebloeid had in de tuin 
van Kardinaal Odoardus Farne- 
sius. Een andere Agave zou ge
bloeid hebben in Madrid in het 
jaar 1633. Al blijft het bloeien van 
een Agave in Europa een gebeur
tenis, het is ver van een nieuwig
heid.

In 1735 heeft de Agave am e
ricana voor het eerst gebloeid in 
de botanische tuin van de Hooge- 
school te Leiden.

De Agaven komen in hoofdzaak in Mexico voor, zij zijn echter ver
spreid van de West-Indische eilanden tot het Noorden van Zuid-Amerika. 
In Zuid-Europa groeien ze ook in de vrije natuur. Aan de Middellandse 
Zee, in Zuid-Frankrijk, Spanje en natuurlijk ook in Italië komen ze vrij 
veel voor. Toch zijn deze planten in feite niet inheems in deze streken, 
ze zijn er eens gebracht en daarna verwilderd.

De Agaven vormen een rozet. Sommigen hebben een stam. De nieuw- 
groei komt uit de kern van de plant. De nieuwe bladen zitten geklemd in 
een kegel. Een voor een ontplooien de bladen zich van deze kegel, maar 
laten op de middenspil, dus de volgende bladeren, de tekening van hun 
dorens achter. Deze ingedrukte tekening blijft lang zichtbaar, zelfs als de
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plant volwassen is kan men op de oudste bladen de tekening van vroeger 
nog goed zien. Stekken worden gevormd onder de grond en komen een 
weinig verder van de moederplant te voorschijn, zodat ze in de vrije natuur 
mooie groepen vormen.

Wat de bloem betreft: de Agave is een monocarpische plant. Vertaald 
wil dit ongeveer het volgende zeggen: mono =  een, carp =  vrucht. Mono- 
carpisch wil zeggen dat de plant slechts eenmaal in zijn leven bloeit. Als

Agave bracteosa in bloei. Agave fera in knop.

een Agave gebloeid heeft sterft zij af. Zoals o.a. ook de Sempervivums doen. 
Maar er zijn dan ook al veel uitlopers gevormd. De bloemen komen uit de 
kern van de rozet. Zij vormen een reusachtig scherm van bloemen, soms 
wel duizenden. De bloemstam bereikt bij sommige soorten een hoogte van 
10 meter. Verder dient nog vermeld te worden dat de bloemstengel zeer 
snel groeit. Het is gebeurd, dat er van een bloem nog geen sprake was en 
dat er in een tijd van 24 uur een zes meter hoge stam ontstond met ontel
bare bloemen.

Betreffende het ontstaan van een bloem bij een Agave zijn er veel 
legenden in de wereld. Bij ons wordt gezegd dat hij honderd jaar oud moet 
zijn alvorens zij wil bloeien. Dit is louter verbeelding. Wat echter niet 
zeggen wil dat men in Agaven zo vlug bloem zal krijgen.
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In de natuur bloeit de Agave americana volgens de verschillende schrij
vers en natuuronderzoekers in 5, 10 of 12 jaar. Aan de Middellandse Zee 
duurt het iets langer en bij ons zou zij er 40 tot 50 jaar voor nodig hebben. 
Daar de Agave americana 100 jaar zou moeten worden alvorens tot bloei 
te komen, sprak men vroeger ook wel van de honderdjarige Aloë, hoewel 
de Aloë’s tot een ander geslacht behoren dan de Agaven. In Engeland heet 
de Agave americana in de volksmond century- of eeuwplant.

De Agaven zijn niet enkel sierplanten voor ons, in hun streek zijn ze 
zelfs nuttige planten. Van sommige soorten zijn de jonge planten in hun 
geheel eetbaar, de Mexicanen maken hier dan ook een dankbaar gebruik 
van. Doch de Mexicanen gebruiken de Agaven in bet bijzonder voor het 
bereiden van dranken, pulque of mescal genaamd.

De pulque is de nationale drank der Mexicanen, deze drank wordt 
gemaakt van de grotere soorten. Zodra de stengel der bloem zichtbaar 
wordt, kapt men deze af. In de holle bloemstengel stijgt het zeer suiker
houdend sap omhoog en gaat snel tot gisting over. Voor de tong van Euro
peanen is pulque allesbehalve aangenaam, doch voor de inlanders is het 
een delicatesse. Naast pulque wordt er van de Agaven een soort bran
dewijn gemaakt, mescal genaamd, inlanders vinden dit brouwsel zeer 
lekker. De innerlijke kern van de plant bestaat uit een soort merg en is, 
naar de soort, eetbaar. Van de Sisal Agave worden de vezels uit de bladen 
als grondstof gebruikt voor het vervaardigen van weefsels.

In Mexico gebruikt men de Agaven als afsluiting rond een weiland. 
Voor dit doel is de Agave even doeltreffend als ons prikkeldraad. In de 
Atjehoorlog werden deze planten gebruikt om de vijandelijke stellingen te 
versperren.

Wat de kweek betreft, zijn de Agaven over het algemeen geen moei
lijke planten. Vanaf half mei tot begin october mag men ze gerust buiten 
in de tuin zetten. Desnoods mogen ze daar nog langer blijven, maar we 
weten uit ondervinding dat het in de tweede helft van october wel eens 
vriest. Wat het overwinteren betreft: alle naar binnen of in de serre. 
Agaven moeten zeker in een vertrek blijven waar men voor vorst geen 
vrees behoeft te hebben. Zoveel mogelijk licht is natuurlijk aan te raden, 
anders beginnen de planten te rekken. Met het water geven moeten we 
natuurlijk ook zuinig zijn. Slechts nu en dan een weinig. De kunst bestaat 
hierin de plant niet te laten uitdrogen. Men geve liever te weinig dan te 
veel water, zeker in de rustperiode.

Wat het water geven in de zomer betreft, kan het volgende gezegd 
worden: zet men ze buiten in de tuin dan behoeft men er niets aan te doen. 
De planten zullen in die omstandigheden zeker zeer mooi zijn en goed 
groeien, en hun natuurlijke vorm zal niet verloren gaan. Giet men als ze 
binnenstaan, of op het einde van de zomer, dan moeten we toch even op
passen dat we ook deze planten harden voor ze de winter ingaan. Staan 
ze te nat dan blijven ze doorgroeien in de winter en zal de overgang van 
zomer naar winter steeds moeilijk zijn. Het zijn echter stevige planten die 
tegen een stootje kunnen.
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Een overzicht van een deel der inzendingen op de tentoonstelling „Cactus” te R o tter
dam, georganiseerd door de afdeling R otterdam  in de m aand juni. Ondanks de h itte- 
periode, die m et de tentoonstelling sam enviel, was e r  van de zijde van h e t publiek 
veel belangstelling. Ruim 3000 personen bezochten deze, in technisch opzicht, bijzon
der goed geslaagde cactusshow. foto: Baars.

Wat is dat voor een dier?
WOLLUIS. — Deze insekten zijn be

dekt m et een w it wollig dons (schild). Zii 
verplaatsen  zich voortdurend  en kw eken 
snel aan. Ze zijn gem akkelijk  te  herk en 
nen. Bij zw are aantasting kom t het voor 
dat e r aan  de p lan ten  invretingen ont
staan, w elke zelfs dw ars door de p lan t 
kunnen gaan. De eieren van de d iertjes 
gelijken veel op w atten, die als spinrag 
aan e lkaar hangen. H ier is DDT in olie
achtige oplossing aangew ezen en Gesa- 
fid (oplossing 2,5 cc. p e r lite r) geeft 
goede resu lta ten  als m en spuit m et een 
krachtige straal. De behandeling d ient 
driem aal per 14 dagen te  w orden h e r
haald. In  d it geval d ring t ook de olie 
gem akkelijk  door het w attenachtige om
hulsel. Het insekt, dat sterk  vergroot veel 
gelijkt op de kelderm ot, m aar dan m et 
w itte  beharing, is d irek t dood, w at men 
kan vaststellen door een rode verk leu 
ring. De eieren  w orden eveneens vern ie
tigd door d it produkt. Gesafid kan  zelfs 
in de huiskam er zonder enig gevaar wor 
den gebruikt.

In de kas gebruikt m en ook w el eens 
B ladafum  rooktabletten, m aar d it w erk t 
alleen op het m om ent dat de insecten 
zich verplaatsen, het is m inder doeltref
fend als ze in hun  wollige netjes zitten. 
Bij het gebruik  van B ladafum  moet 
m en er w el op letten  dat de p lanten  droog 
zijn. De grond daarentegen behoeft niet 
droog te zijn. H et beste kan m en des 
avonds spuiten. V. C.

Wie weet het?
d ad a d ac T ih e rm e n io s

Zo op het eerste gezicht lijk t het op een 
cactus, m aar wie goed k ijk t ziet spoedig 
dat het e r geen is.

Het is heus wel de moeite w aard  om 
er ach ter te  komen, w at de juiste naam  
van de p lan t is, w elke in bovenstaand 
le tterpaste itje  verborgen zit. Bovendien 
heeft de heer J. Bonefaas een tiental 
aardige, w aaronder niet-alledaagse, jon
ge p lantjes voor de w innaar beschikbaar 
gesteld. S tuur uw oplossing aan: H. v. d. 
Velde, H ofw ijckstraat 17, Den Haag vóór 
20 septem ber aanstaande.
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CLICHÉFONDS 1955— 1956
Inkomsten

Saldo 1954—1955 ƒ 642,60
Zaadverkoop ƒ 711,02
Plantenverloting Grasheuvel ƒ 12,45
Verkoop Pette-plaatjes ƒ 2,—

Uitgaven.
Cliché’s ƒ 581,27
Aankoop zaden ƒ 45,65
Boeken voor bibliotheek ƒ 23,22
Plantjes voor nieuwe leden ƒ 26,90
Stempel „Succulenta” ƒ 7,32
Porto zaadzendingen ƒ 30.15
Saldo ƒ 653.56

ƒ 1.368,07
Gezien en accoord bevonden,

Voorburg 23-6-’57.
NOTEBOOM.

Schiedam, 18-7-’57.
L. WIT.
J. L. DE SLEGTE.

ƒ 1.368,07

Apeldoorn, 6-6-’57.
J. J. E. v. d. THOORN.

Tentoonstelling in Gent.
Onder leiding van de bekende Inter

nationale jaarbeurs van Gent wordt van

kelijke wijze in de bekende rosé envelop
pen naar het Centrale Girokantoor te 
’s-Gravenhage zenden.

7—22 september a.s. een tentoonstelling 
gehouden onder het motto: „De Wonde
ren van de Wereld". De organisatie van 
deze tentoonstelling berust bij de ver
eniging „Scientia” met medewerking van 
verschillende openbare instanties en kul- 
turele verenigingen. Er is een afdeling 
voor dieren, cactussen, vissen en vogels. 
De belgische afdeling „Kaktusvreugde” 
verzorgt een inzending met de zinspreuk 
„Vrijetijdsbesteding”.

De tentoonstelling heeft plaats in het 
Botanisch Instituut Julius Mac Leod van 
’s Rijks Universiteit te Gent.

Op aanvraag ontvangen leden van Suc
culenta gratis reduktiekaarten bij de 
secretaris van „Kaktusvreugde” , de heer 
A. VAN IMSCHOOT, Gebr. De Smetlaan 
64, Gentbrugge, België.

Bestuursmededelingen. 
POSTREKENING SUCCULENTA

Nogmaals willen wij er de aandacht op 
vestigen, dat contributies en stortingen 
voor Succulenta kunnen worden voldaan 
op postrekening no. 83 35 50 ten name 
van Alg. Penningmeester van Succulenta 
te Rijperkerk, Friesland.

De toevoeging van „girokantoor Arn
hem” kan worden verwaarloosd.

Zij, die zelf beschikken over een post
rekening bij de postcheque- en girodienst, 
kunnen overschrijvingen op de gebrui-

MET VACANTIE !
De secretaresse van Succulenta, Mevr. 

J. GRULLEMANS v. BERGHEM, Here- 
weg 19 te Lisse, zal van 20 september tot 
omstreeks 1 november a.s. met vacantie 
in het buitenland vertoeven.

De in die tijd binnenkomende corres
pondentie kan eerst na 1 november wor
den beantwoord. Voor opgaven van nieu
we leden kan men zich wenden tot mej. 
J. J. E. VAN DEN THOORN, Papegaai- 
weg 6, Wenum, Apeldoorn.

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT

De maandelijkse bijeenkomst zal wor
den gehouden op zaterdag 21 september 
a.s. des nam. drie uur ten huize van de 
heer Buining, Burg. de Beaufortlaan 10, 
Hamersveld.

Leden, die hun contributie over 1957 
nog niet hebben voldaan, worden beleefd 
verzocht deze voor het eind van septem
ber over te maken aan de afdelings- 
penningmeester de heer F. J. MEIJER, 
Goudsbloemstraat 23, Amersfoort.
ARNHEM EN OMSTREKEN.

De eerstvolgende ledenvergadering zal 
worden gehouden op donderdag 19 sep
tember a.s. ten huize van de heer I. LA- 
GEVEEN, Utrechtsestraat 18 te Arnhem. 
Aanvang 20.00 uur.

Op deze avond zal het enten practisch
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worden beoefend. De heer Meesters, die 
gelukkig weer zover hersteld is, dat hij 
onze bijeenkomsten kan bezoeken, zal 
hierbij de nodige aanwijzingen geven.

Voorts is het de bedoeling, dat er een 
plantenverloting wordt gehouden.

De leden die van buiten Arnhem ko
men, reizen tot het station, vanwaar de 
Utrechtsestraat gemakkelijk te bereiken 
is (2 minuten gaans).

J. SCHUT, Voorzitter.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
TE KOOP: een paar honderd bloem

potten in diverse maten en enige vier
kante en ronde testen. Aanvr.: A. J. A. 
UITEWAAL, Alexander Boersstraat 25hs, 
Amsterdam-Zuid.

TE KOOP: Een broeikas met ca. 350 
planten. Te bevragen bij de heer C. J. 
DE WINTER, Dupontplein 10 te Amers
foort.

NIEUWE LEDEN :
Mevr. C. A. Kuyper, Sparrenstraat 28, 

Haarlem.
D. Kooy, Helene Swarthstraat 1, Delft- 

weide, Haarlem.
J. Antheunisse, Seisweg 90, Middelburg. 
J. H. Salimans, Bongaardstraat 28, Hoens- 

broek.
J. W. Lammering, Parkstraat 11, Gouda.
L. Timmermans, Duinstraat 36, Hooger-

heide N.Br.
J. H. Geurts, Morelstraat 41, Utrecht.
J. C. Geurts, van Imhoffstraat 4, Utrecht.
M. H. Geurts, van Imhoffstr. 4, Utrecht. 
H. Hendriks, Acaciastraat 19, IJmuiden-

Oost.
S. C. J. Verbeek, Barth, Ruloffstraat 1711, 

Amsterdam-Zuid.
J. H. Moorlag, Orderparkweg 6, Apel

doorn.
A. L. Branger, Leidsestraatweg 21, Har-

melen.
B. Knijpert, Dijkstraat 9, Arnhem.

Dr. L. C. Breebaart, Zijpendaalseweg 1B, 
Arnhem.

P. A. Wilbrink, Groenekanseweg 164, 
Groenekan.

Mej. B. Moltzer, p/a Parcifalstraat 23, 
Den Haag.

Mevr. H. C. v. d. Wetering—v. d. Bogert, 
Tienhovenselaan 9, Den Haag.

H. Hak, Beyersstraat 7, Den Haag.
P. ten Hoopen, Heinkemastraat 41, Den 

Haag.
A. de Vries, Willem Lodewijkstraat 15, 

Harlingen.
Mevr. Westerman—Baltussen, Korte Ra- 

penburgsestraat 2, Lichtenvoorde.
A. van Halen, Illikhoven 218, Roosteren, 

Limburg.
M. A. Staver, Witte Rozenstraat 58a, Lei

den.
J. Beumkes, Boterbloemstraat 23, Arn

hem.
Mevr. R. A. van der Horst—Bleekrode, 

Pieter Postlaan 18, Hilversum.
D. Nachtegaal, Haagweg 74, Rijswijk.
3. B. Wielinga, Kerklaan 83, Korten- 

hoef, (N.-H.).
Mevr. Gramkow, Hindelaan 47, Hilver

sum.
C. van Dullemen, Paulus Potterstraat 

205 g, Den Haag.
Mevr. O. Vodegel, Hugo de Grootstraat 

81, Den Haag.
Mej. W. F. Zeeman, Versponckweg 127, 

Haarlem.
D. M. Kooy, Allard Piersonstraat 38,

Haarlem.
H. Tak, Lange Herenstraat 30 rd, Haar

lem.
Mevr. D. Ch. Moorman-van Galen, Dorp

straat B. 53, Kling, Merkelbeek, L.
P. J. A. Mutsaerts, Huize Nierda, Rijks

straatweg, Twello.
Mevrouw P. Rijs, van Brakelstraat 28 c, 

Amersfoort.
C. C. A. W. Peters, van Brakelstraat 32b, 

Amersfoort.
S. J. F. Stechweij, Julianastraat 38, 

Zwartsluis.

Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen, Tel. 23377, Giro 547230

A. N. SOVERS N.V., OEN MAAG
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Verslag van het vierde I.O.S. congres

Het vierde congres van de I.O.S., Internationale Organisatie voor de studie der 
Succulente planten, gehouden in de Indische zaal van het voormalige paleis 

Noordeinde te ’s-Gravenhage, werd maandag 26 augustus geopend met een woord 
van welkom door de nationale gedelegeerde voor Nederland, de heer A. F. H. Buining, 
die o.m. de hoop uitsprak, dat dit vierde congres gunstige resultaten zou mogen op
leveren. Tot voorzitter van dit congres werd met algemene instemming de heer J. A. 
Janse, Nederland, benoemd en tot vice-voorzitter de heer Fernando Riviere de Caralt, 
Spanje. Het verslag van het secretariaat werd voorgelezen en tot opneming van een 
aantal nieuwe leden definitief besloten.

Prof. Lanjouw, Utrecht, opende de middagzitting met een voordracht, waarbij 
hij de werkzaamheden van The International Association for Plant Taxonomy, welke 
haar bureau te Utrecht heeft en waardoor het maandelijks verschijnende tijdschrift 
„Taxon” wordt uitgegeven, uiteenzette. De I.O.S. was reeds als lid bij de Botanische 
Sectie van the Intern. Union of Biological Sciences aangesloten, waarmede de 
I.A.P.T. samenwerkt. Door zich ook als lid bij laatstgenoemde organisatie aan te 
sluiten staat de mogelijkheid open, publicaties van de I.O.S. en van haar leden 
individueel in het orgaan Taxon te doen opnemen. Bij de verschillende resoluties 
die tijdens dit congres werden genomen was ook deze, dat besloten werd zich bij 
de I.T.A.P. aan te sluiten. Hierbij zij opgemerkt, dat verschillende leden van de 
I.O.S. reeds voordien bij genoemde organisatie individueel waren aangesloten. 
Ongetwijfeld was dit op voorstel van de Nederlandse Sectie aangenomen besluit 
een van de belangrijkste beslissingen die op dit congres genomen zijn; terecht 
merkte Prof. Buxbaum hierover later op, dat de I.O.S. daardoor voor het wereld- 
forum is getreden.

Aan het congres werd deelgenomen door gedelegeerden en leden van verschil
lende landen, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Monaco. Italië, 
het verst was wel gekomen de heer J. Gattefossé uit Marokko. Helaas was de Ameri
kaanse sectie, welke een vrij groot aantal leden telt, opnieuw niet vertegenwoordigd. 
Van de heren Roan, Engeland, voorzitter tijdens het in Londen gehouden congres, 
Shurley, Engeland, Marnier—Lapostolle, Frankrijk, en Herre, Zuid-Afrika, waren 
berichten binnen gekomen van verhindering en goede wensen voor het welslagen 
van het congres.

Gedurende de vijf dagen dat het congres duurde, werd de meeste tijd in beslag 
genomen door lezingen of voordrachten van de deelnemers. Wij kunnen hier volstaan 
met een simpele opsomming daarvan te geven omdat, wanneer de financiën dit ook 
maar enigszins toelaten, hiervan mettertijd een afzonderlijke publicatie zal verschij
nen, die ook voor leden van Succulenta ter beschikking komt.

Prof. Dr. Buxbaum, Oostenrijk, hield een lezing over „Die endgültige phylogene- 
tische Unterteilung der Cereoideae” en later over „The methode of phylogenetic 
research on Cactaceae” ; de middag voor de sluiting van het congres vertoonde deze 
geleerde nog fraaie kleurendia’s van zijn bezoek aan de Verenigde Staten van Ame
rika. Mr. Gordon D. Rowley, Engeland, hield een lezing over „Variegated Plants” en 
vertoonde bij andere gelegenheden kleurendia’s, gemaakt door Dr. Reid Moran, van



E erste  rij: D r. H. W. de B oer, N ederlan d; 
L, F. V a trica n , M onaco; J. A . Janse, N e 
derlan d; F. R iv ie re  de C aralt, Span je; 
P ro f. dr. F. B u xbau m , O osten rijk ; Prof. 
dr. J. A . H uber, D uitslan d.
T w eed e rij: H. K ra in z , Z w itserla n d ; H. 
C on cetto  D istafano, Italië; J. P an ella , 
Sp an je; P rof. J. G attefossé, M arokko; Dr. 
W illy  C ullm an n , D uitsland.

D erde rij : J. B on efaas, W . G oem aas; J. 
D. D onald, Engeland; G. D. R o w ley , E n 
geland; A . F. H. B uin in g, N ederlan d; A. 
J. A . U itew aal, N ederlan d; J. M ortel- 
m ans; P rof. D r. J. L an jou w ; P. A . F lo r- 
schütz, N ederlan d. D e ach ter de nam en 
v erm eld e  n ation aliteit zijn  leden van  de

su ccu len ten  u it O osterse landen, geslachten  zoals Sedum , O rostachys e.a., en  v erd e r  
k le u ren d ia ’s, gem aak t door M r. H. H all, van  su ccu len te p lanten, zoals deze in Z u id - 
A fr ik a  in h et w ild  groeien . D e lezin g  van  M r. John D. D onald, Engeland, w as g e ti
teld: „F u rth e r  p rogress o f th e stud y o f the R eb u tin ae” ; D r. W . C ullm an n , D uitsland, 
sp rak  o v e r „T h e  gen us P e ru vo cereu s A k e rs ” ; Dr. W . H. de B oer, N ederlan d, sprak 
o v e r „T h e  cu ltu re  o f L ith o p s optica v ar. ru b ra ” en D r. B . K . Boom , N ederlan d, ga f 
een  to elich tin g  op de „N om en clatu re  of cu ltiva te d  v arie tie s  o f su ccu len t p lan ts” . 
P rof. C on cetto  D istefan o, Italië, vertoo n d e k le u ren d ia ’s van  zijn  co llectie  in S icilië , 
g e v o lg d  door een  serie  der fraa iste  k le u ren d ia ’s, vertoon d door de h eer Fern an do 
R iv ie re  de C a ra lt  v an  dien s co llectie  op P in y a  de Rosa.

V e rm eld  d ien t v erd e r  nog te w orden  dat de h eer H. K rain z, Z w itserlan d , een 
in teressan t v e rs la g  te horen  g a f van  diens w erk zaam h ed en  als b e h eerd er van  de 
z.g. „S ch u tzg a rten ” v an  de I.O.S.

D e don derdag w as u itslu iten d  bestem d voor excu rsies, w a araan  b eh a lv e  door de 
deeln em ers aan h et congres, ook door de v ro u w e n  van  v ersch illen d e  deeln em ers en 
leden  van  S u ccu len ta, w e rd  deelgenom en.
\ N adat eerst de b lo em en v eilin g  te A alsm e e r w e rd  bijgew oon d, w e rd  een bezoek 

geb rach t aan de k w e k e rij v an  de h e e r M an tel te N ieu w -V en n ep . D es m iddags w erd  
in A alsm e e r een  goed v erzo rgd e  lu n ch  ge b ru ik t, aangeboden door de S ectie  N e d e r
land  v an  de I.O.S., w a arn a  h et gezelschap  de k w e k e rij van  de h eer K . Edelm an te 
R e e u w ijk  b ezich tigd e. D es avonds w a ren  de m eeste deeln em ers w e e r aan w ezig  bij 
het v u u rw e rk  aan h et strand te S ch even in gen . V rijd ag m o rgen  w e rd  ook nog een 
b ezo ek  geb rach t aan de k w e k e rij van  de h eer F. Jansen te  Loosduinen. A lle  d ee ln e
m ers w a re n  enthousiast o v e r h etgeen  onze k w e k e rs  p resteren  en o v e r het grote  
sortim ent su ccu len te  p lanten , dat zij te  zien  hebben gek regen . D e b lo em enw eelde 
op de A alsm eerse  v e ilin g  m aak te  v o o ra l op de bu iten lan dse gasten  een  o v e rw e ld i
gende indruk.
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Vrijdagmiddag werd het congres met een kort woord door de voorzitter gesloten, 

waarbij hij de deelnemers bedankte voor hun aanwezigheid, voor de voordrachten 
die zij hebben gehouden en voor de prettige geest van samenwerking, waarin het 
congres was verlopen.

Des avonds vond in aanwezigheid van verschillende genodigden het sluitings- 
diner plaats, waarbij vele woorden van dank en ook van waardering in verband met 
het beëindigde congres werden gesproken. De Voorzitter van het congres, de heer 
J. A. Janse, wees er o.m. op dat dit congres niet in ons land gehouden had kunnen 
worden zonder de financiële hulp van Succulenta, die van verschillende begunstigers, 
alsmede door de opbrengst van de verkoop van planten in de verschillende afdelin
gen van onze vereniging. Door de commissie voor organisatie is voortreffelijk werk 
verricht. Dank werd vooral ook gebracht aan die leden van Succulenta, die deelne
mers aan het congres gastvrij huisvesting hadden verleend. Aan het slot van zijn 
toespraak bracht spreker een toast uit op het welzijn van de I.O.S.

Beknoptheid en vooral bescheidenheid gebieden ons kort voorbij te gaan aan de 
vele hartelijke, loffelijke en welgemeende bewoordingen, waarin verschillende deel
nemers hun dank en tevredenheid over het verloop van het congres en over alles 
wat zij in ons land hadden gezien en beleefd uitspraken. Een uitzondering moeten we 
echter maken waar het de eminente voorzitter van dit congres, de heer J. A. Janse 
betreft. Ongetwijfeld is een groot deel van het welslagen daarvan dan ook te danken 
geweest aan diens kundige, soepele en diplomatieke leiding tijdens de verhandelingen

Bij de z.g. open zittingen waren veelal verschillende leden van Succulenta aan
wezig. De werkzaamheden van déze internationale congressen dragen er ongetwijfeld 
toe bij de vriendschappelijke betrekkingen te bevorderen.

A. J. A. UITEWAAL.

Een kasje voor een paar schoenen

Mijn liefhebberij dateert van 1942, toen ik van een kennis miin eerste 
cactus kreeg. Het was een rotscactus, die goed groeide en nu tot 

mijn mooiste planten behoort. Na die eerste cactus kwamen er spoedig een 
aantal kleine cactussen bij, maar toen begon de moeilijkheid ze een goede 
plaats te geven, daar ik geen tuin en 
ook geen vensterbanken bezit. Jaren 
lang hebben mijn planten op zolder 
gestaan tussen vier muren met slechts 
aan een zijde een raam, met het ge
volg dat ze naar het licht toe groei
den, hetgeen me zeer dwars zat. Ik 
had wel de beschikking over een plat, 
waar ik de planten plaatste om ze 
weer recht te krijgen, maar bij natte 
zomers stonden ze daar te lang in het 
nat, met rotting als gevolg. Een kist, 
waarin ik de planten in de volle grond 
plaatste met als beschutting een rie
ten mat, was een vooruitgang, doch 
steeds weer vielen er planten af. Dit 
begon mij te vervelen, en ik besloot 
mijn liefhebberij op te geven. Ik be
dankte voor Succulenta in 1955, waar
van ik in 1950 lid was geworden, doch een maand later had ik mij weer als 
lid opgegeven, want oude liefde roest niet.

In het voorjaar van 1956 is het mij gelukt een mooi kasje te bemach
tigen in ruil voor een paar schoenen. Zoals u op de foto ziet, heb ik onder
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het kasje enkele lagen stenen gemetseld en nu hebben mijn planten einde
lijk een goede gelegenheid om te groeien en te bloeien.

Twee bloemen van een Echinopsis — de foto was helaas voor repro
ductie ongeschikt — zijn om 11 uur ’s avonds opengegaan, doch ze waren 
om 4 uur ’s morgens weer verwelkt. Als bijzonderheid vermeld ik, dat de 
beide bloemen op hetzelfde ogenblik, namelijk in dezelfde seconde, open
gingen.

Tot mijn spijt ken ik de namen van mijn planten niet. Wel noteer ik de 
maten van vele planten, hier volgen de maten van mijn eerste zuilcactus: 
9 oct. 1951 47 cm; 3 oct. 1952 57 cm; 12 oct. 1953 69 cm; 4 nov. 1954 74 
cm met 4 stekken; 4 oct. 1955 86 cm, grootste stek 20 cm; 1 oct. 1956 99 cm, 
grootste stek 28 cm.

Op het kasje heb ik de naam en het embleem van onze vereniging 
laten schilderen hetgeen tot resultaat heeft gehad een nieuw lid.

NOL GEMEN.

Raadgevingen voor de maand october
Z oals we reeds in het septembernummer bespraken, verstaan we onder afharden 

van planten, ze krachtig en bestand te maken tegen de koude wintermaanden, 
door de planten zoveel mogelijk lucht te verschaffen en het water geven zo te vermin
deren dat de potkluiten des avonds nog maar heel licht vochtig zijn. De plan
ten gieten we dus enkel nog, pot voor pot individueel nazien, wanneer het een 
zonnige dag is. Enkel een kleine hoeveelheid water volstaat, zodat tegen zonsonder
gang de bovenste aarde weer opgedroogd is. Hoe langer de cactussen echter buiten 
kunnen blijven, — dit dan voor de liefhebbers die hun planten in bakken kweken — 
des te beter. De minimumtemperatuur bedraagt nochtans 10 gr. C. Vergeet vooral niet 
dat planten welke buiten in uw tuin in een platte bak vertoeven, meer onderhevig 
zijn aan de nachtelijke koude en dauwvorming dan die welke op een verhoogde en 
meer beschutte plaats ondergebracht zijn, zoals dit het geval is in de serre. Een goede 
raad welke alle plantenliefhebbers zouden moeten navolgen is: luistert van nu af 
dagelijks met aandacht naar de uitzending van het weerbericht en weersverwach
ting en in het bijzonder naar de minimumtemperatuur aan de grond waargenomen. 
Belangrijke inlichtingen kunnen hiervan worden ingewonnen voor de liefhebbers 
welke hun succulenten naar de huiskamer moeten verhuizen om ze daar te laten 
overwinteren.

Zolang als het enigszins mogelijk is de cactussen in de buitenlucht houden, wel 
te verstaan wanneer ze doelmatig kunnen afgeschermd worden tegen de regen. Vanaf 
half october af bijna volledig droog houden zal voor hen een stap vooruit zijn voor 
de bloemvorming van 1958. Het zij nogmaals herhaald, de in de huiskamer onderge
brachte planten, zo licht mogelijke en een frisse plaats — 10-12 gr. is de ideale tempe
ratuur — geven, om ze goed door hun rustperiode te krijgen.

Niets is slechter voor onze planten dan een warme en tegelijk donkere plaats. 
Het fileren - spichtig worden - is hier het jammerlijk gevolg van. Om zoveel moge
lijk de ideale atmosfeer aan uw planten te bezorgen doet men het beste ze te plaat
sen in een onverwarmd vertrek, eventueel tegen vorst beschermen of toch verwar
men, maar dan niet hoger dan 10 gr. Uitzondering mogen we wel maken voor de 
Phyllo- en Zygocactus alsook Heliocereus, welke liever een iets hogere temperatuur 
hebben.

Eveneens geven we de hieronder genoemde planten een warmtegraad schomme
lend tussen 12 en 15 gr., mits een weinig méér vocht dan de overige cactussen: Aporo- 
cactus, Chamaecereus, Echinocactus, Melocactussen mogen beslist niet onder 12 gr. 
komen. Ook niet vergeten de planten tegen tocht af te schermen door b.v. aan de 
onderzijde van de vensters een pastiek band of iets dergelijks aan te brengen. Indien 
u uw cactussen op deze manier behandelt zullen ze goed gehard worden en met de 
minste verliezen door de winterperiode komen.

Onze andere vetplanten dan de cactussen, kunnen we nog gerust buiten laten, 
zowel in een bakje op de vensterbank of ingegraven in de volle grond. Enkel bij 
langdurige regenval is het natuurlijk geboden af te schermen. De minimum tempera-
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tuur toegelaten om geen schade aan de vetplanten op te lopen, bedraagt 5 graden, 
alhoewel sommige soorten volkomen winterhard zijn, d.w.z. bestand tegen vorst. 
We moeten er echter wel voor zorgen deze planten zo droog mogelijk te houden. Tot 
deze winterharde soorten behoren o.a. Sempervivums, enkele Sedums. Een speciale 
aanbeveling voor liefhebbers welke ook Cereussen bezitten, en deze in de kamer 
moeten overwinteren, wil ik hieraan nog toevoegen. Meestal trekken deze cactussen 
naar het licht en kunnen soms aanleiding geven tot een gedeeltelijke misvorming. 
Daarom, verzet u deze planten een kwart slag om de 14 dagen en u zult vaststellen 
dat ook deze planten hun normaal uiterlijk zullen behouden gedurende de winter. 
Bij andere, bloeibare cactussoorten is dit echter volkomen af te raden (bolvormige, 
bladcactussen, enz.).

A. WILBOORTS, d.d. Voorz. afd. Cactusweelde:
Diksmuidelaan 296 — Berchem — Antwerpen.

Mijn hobby is....
Het is verheugend te constateren dat 

in diverse personeelsorganen aandacht 
geschonken wordt aan onze liefhebberij. 
Thans heeft het personeelsorgaan van de 
Nederlandse Spoorwegen „Nieuw Spoor” 
de aandacht op de verzameling van de 
heer Bonneke te Tilburg gevestigd, waar
van wij o.m. het volgende overnemen :

Drie jaar geleden was er in Tilburg 
een man, die in twee of drie oude bak
stenen een glimlach van Vrouwe Fortuna 
zag. En die glimlach groeide uit tot een 
brede gulle lach voor de heer F. Bon
neke, arbeider in de Hoofdwerkplaats 
te Tilburg: er lagen vele oude bakstenen 
in de contreien van Tilburg, zo maar 
voor het oprapen. Jammer voor „Nan- 
tje” , zoals hij onder vrienden bekend is, 
lagen er geen zakken cement en bergen 
metselzand voor het meenemen. Om daar 
aan te komen moest hij sparen, maar dat 
vormde geen bezwaar voor hem, die 
graag een karweitje opknapt, onver
schillig op welk terrein; de heer Bon
neke houdt nu eenmaal niet van stilzit
ten en hij trekt lering uit het gezegde 
„een goede buur is beter dan een verre 
vriend.”

Die buren, maar ook vrienden en ken
nissen, hielpen hem aan glas, bergen glas. 
Maar hij had nóg meer glas nodig en zo 
kon het gebeuren dat mevrouw Bonneke 
op zekere dag bij het afstoffen van de 
familieportretten ontdekte dat voor het 
merendeel der beeltenissen het glas ont
brak. Te zijner tijd zal daarin weer 
worden voorzien heeft haar man beloofd 
en met die belofte heeft mevrouw Bon
neke voorlopig vrede.

Maar wat moest de heer Bonneke toch 
met al die stenen, dat glas, cement en 
zand? Wellicht een huis bouwen? Ja en 
nee. De familie Bonneke bezit een ruime 
woning aan de Bosscheweg en de twee 
kinderen hebben nog niet de leeftijd die 
hen naar een huis doet omzien. Maar 
naast de toewijding voor zijn vrouw en

kinderen heeft de heer Bonneke de zorg 
op zich genomen voor de Griekse familie 
Distel, of duidelijk gezegd, hij houdt cac
tussen. En voor deze bouwde hij een 
eigen huis, een broeikas van 3% bij 2 
meter.
Hoe kwam de heer Bonneke op het idee 
om cactussen te gaan kweken? Door een 
toeval, waaruit blijkt dat kleine oorza
ken grote gevolgen kunnen hebben. Het 
ging aldus: drie jaar geleden moest Maria 
Louisa, dochter des huizes, naar school. 
Oudergewoonte moest zij een plantje 
meenemen voor de schoolwedstrijd in 
plantenverzorging. Haar vader toog op 
pad om een exemplaar te kopen. Voor 
de etalage van de bloemist staande, ont
dekte hij tussen een aantal bloeiende 
geraniums en primula’s ’n nietige kleine 
spriet, een „schoenvetertje” zoals de 
heer Bonneke het noemde. Zijn koop 
stond vast en Maria Louise nam deel aan 
de schoolcompetitie met een vetplantje. 
Maar het bleef niet bij deze „schoen
veter” , die een gerudimenteerde Cras- 
sula lycopodioid.es, alias Wolfsklauwdik- 
blad, bleek te zijn. Zijn belangstelling 
voor de cactus was gewekt en het duur
de niet lang of hij klopte aan bij de af- 
delingssecretaris van „Succulenta” in 
Eindhoven. Terug in Tilburg was hij in 
het bezit van een vijftal niet-alledaagse 
cactussen, die hem de secretaris uit eigen 
verzameling schonk, en een schat van 
gegevens over het kweken van vetplan
ten.
Allengs groeide de verzameling van de 
heer Bonneke. Met het aantal cactus
sen groeide het aantal kennissen onder 
catusliefhebbers, die de heer Bonneke nu 
telt in o.a. Utrecht, Leiden, Aalsmeer en 
Petersburg in Zuid-Afrika. Kennissen, 
waarvan hij veel leerde naast hetgeen 
hij zich eigen maakte uit het tijdschrift 
van „Succulenta” en diverse studieboe
ken op het gebied van plantkunde.

En nu staat daar in de achtertuin aan 
de Bosscheweg een broeikas, waarin zich 
meer dan driehonderd cactussen rijen.”
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V ra g e n  en antw oorden
Correspondentie betreffende deze rubriek 
uitsluitend te richten aan de heer C. Ver- 
schraeven, redacteur van Cactusweelde, 
de Borrekensstraat 129, Deurne, Ant
werpen, België.

Het stemt ons tot voldoening dat de 
heer C. Verschraeven de zorg van deze 
rubriek op zich heeft willen nemen. De 
heer C. V. is in Antwerpse kringen geen 
onbekende op het gebied van onze lief
hebberij. Natuurlijk kan hij niet alles 
weten, en in twijfelgevallen wordt de 
medewerking ingeroepen van de redac
tieraad van Cactusweelde die de vragen 
nader onderzoekt; in sommige gevallen 
worden de studiegroepen er bij betrok
ken. U weet dus dat u ook de zienswijze 
en ervaring van meerdere liefhebbers in 
uw antwoord geformuleerd kunt aan
treffen. Red.

De heer G. A. schafte zich zaad aan 
waarvan de opkomst vrij goed was. Hij 
kreeg echter groen mos op de aarde 
waardoor de zaailingen verloren gingen. 
Hij vraagt wat hiervan de oorzaak kan 
zijn ?

Het groene mos dat u op uw aarde 
hebt vastgesteld is algenvorming. Algen 
behoren tot het plantenrijk. Hun assimi
latievermogen berust op het bezit van 
chlorophyl (bladgroen). De kleur van 
zekere soorten is het gevolg van bij
menging met andere kleurstoffen en zo 
spreekt men buiten de gewone groene 
algen van bruine en blauwe algen.

De microscopisch kleine sporen bevin
den zich in de lucht. Wanneer ze in wa
ter terecht komen of in een vochtige 
omgeving, waarop de zon inwerkt, dan 
vormen zich algenplantjes.

Het beste ontwikkelen ze zich wanneer 
ze terecht komen in een bodem die min 
of meer alcalisch is. Als we onze plan
ten gieten met leiding- of pompwater, 
dan is er vanwege de aanwezigheid van 
kalk en chloor een mogelijkheid gescha
pen, die de grond snel alcalisch maakt 
en dan volgt de algenvorming. Later 
krijgt het geheel dan een mosachtig aan
zien. Aan de oppervlakte van de aarde 
krijgen we dan een slijmachtige massa 
te zien. die een zure reuk heeft en een 
alcalische reactie aangeeft bij het bepa
len van de zuurgraad. Het grondopper
vlak wordt afgesloten met een dun laag
je. dat geen lucht meer doorlaat, zodat 
de jonge worteltjes afsterven en de 
plantjes rotten.

Algenvorming wordt in de serre in de

hand gewerkt door de zon. Eigenaardig 
is, dat buiten in de volle lucht, juist het 
tegenovergestelde plaats vindt. De plan
tjes beschutten tegen de felle zon door 
er een gekalkte ruit schuin over te plaat
sen, zodat vrije luchtoevoer verzekerd is, 
wordt in het algemeen als voorbehoed
middel beschouwd.

Als bestrijdingsmiddel in het begin
stadium, dus als een groene kleur wordt 
vastgesteld, is CAPTAN (Orthocide 50) 
in een oplossing van 1 koffielepel per 3 
liter water voldoende.

Betreft het volwassen planten dan is 
het beste deze te verpotten; jonge plan
tjes kan men het beste verspenen, want 
de zuurgraad van de grond kan men 
moeilijk weer op peil brengen.

Giet liefst zoveel mogelijk met regen
water waardoor u gespaard zal blijven 
van deze plaag.

Bent u verplicht ander water als regen
water te gebruiken, voeg er dan ijzer- 
sulfaat aan toe in verhouding van 1 gr. 
op 10 liter water, kopersulfaat kan ook 
dienstig zijn. Let echter met dit laatste 
product goed op, want overdrijft men, 
dan worden de planten blauw.

De Heer V. D. M. P. stelt sinds enige 
tijd vast dat bij verschillende Mammil- 
laria’s de doornpunten hun natuurlijke 
kleur verliezen en er uitzien alsof zij in 
sigarenas gedompeld werden en vraagt 
zich af waaraan dit is te wijten.

Bij Mammillaria’s is het een normaal 
verschijnsel dat de oudere dorens een 
kalkachtig aanzien beginnen te krijgen. 
Dit kan echter vroegtijdig voorkomen 
worden door de planten niet te lang 
droog te houden, met als gevolg een ge
brekkige saptoevoer in de dorens. Er 
treedt zodoende verkalking op wegens 
onvoldoende toevoer, ontstaan door een 
te lange rustperiode. Dit aanzien der do
rens kan ook ontstaan zijn door het toe
dienen van kalkhoudend water, dit euvel 
is echter met spoelen van kalkvrij water 
te verhelpen daar de neerslag dan weer 
wordt opgelost. Waak er in elk geval 
over dat de wortels van uw planten nooit 
volkomen uitdrogen. Wanneer men over
wintert bij een temperatuur van 10-15 gr. 
C. is het een noodzaak dat men één of 
tweemaal een weinig water tussen de 
planten giet als deze in het tablet staan, 
ofwel een weinig langs de potrand. Plan
ten welke donker overwinterd worden, 
kunnen dit verschijnsel ook krijgen, 
maar dan heeft men te doen met doorn- 
brand. Dit wordt veroorzaakt door te
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felle voorjaarszon. Het beste is dat wij 
licht schaduwen van het ogenblik af dat 
we verschrompeling of grijsworden der 
dorens waarnemen.

Zijn Mammillaria’s werden droog, 
bij een minimum temperatuur van +2 
graden Celsius doorwinterd. Applanata 
en caput-medusa waren zijns inziens te
veel teruggetrokken. Hij vraagt zich af 
of deze planten misschien iets warmer 
en vochtiger dienen te worden gehouden.

Deze Mammillaria’s zijn planten die 
voor een groot deel onder de grond 
groeien. Voor wat de tweede soort be
treft, zelfs voor drie kwart van haar 
totale grootte. Wat het terugtrekken aan
gaat, maken we echter een onderscheid. 
Bij Mam. applanata is het terugtrekken 
een normaal verschijnsel, eigen aan de 
soort. Dit verdwijnt echter in de loop 
van de zomer. Bij Mam. caput-medusa 
is dit een andere zaak. Indien de groei 
van de plant voldoende is, mag ze van 
geen terugtrekken weten, wegens de 
grote vochtreserve in haar knolwortel. 
Het is echter opletten met teruggetrok
ken planten, ze verbranden zeer gemak
kelijk. Schaduwen is hier in de eerste 
plaats aanbevolen. U kunt uw Mam. ap
planata misschien wel iets vochtiger 
houden, uw temperatuur is voldoende. 
Mam. caput-medusa geen water geven 
tijdens de rust.

Hij constateerde voorts dat Mam. mag- 
nimamma en macracantha bij felle zon
bestraling rood werden, en vraagt zich 
af of dit eveneens het geval is voor mam
millaria’s waarvan de huid door een ge
ringe dichtheid van bedoorning aan de 
zon blootgesteld zijn.

Uw oordeel is vrij juist. Waarschijn
lijk is de temperatuur bij u vrij hoog, 
daarom kunt u vroeger dan anderen wa
ter geven, zodat uw planten reeds vol- 
sappig zijn voordat de zon werke
lijk kracht begint te krijgen. Als u zo 
werkt zal het rood worden achterwege 
blijven, want hier is de oorzaak te zoe
ken in de onvoldoende vorming van 
haarwortels, met als gevolg gebrekkige 
vochtopname. De dorens verbranden dan 
ook door een min of meer gebrekkige 
saptoevoer als uw planten niet tijdig 
aan de groei gaan.

Voor Mamillopsis senilis wordt voor
zichtigheid bij de watergift tijdens het 
voorjaar aanbevolen. Bedoelt men daar
mee dat men het gieten van de plant nog 
moet remmen nadat zij aan de groei is 
gegaan ?

Inderdaad. Deze plant stamt uit een

dorre streek met een zeer geringe neer
slag — ze mag zelfs tijdens de zomer niet 
nat gehouden worden.

De Heer J. H. stelt de vraag of er iets 
is dat de rode spin veroorzaakt.

Neen! Wel kan men haar aanwas be
vorderen door te droge lucht, gepaard 
aan warmte. De optimum temperatuur 
voor dit insekt is 15 gr. Celsius. Let steeds 
goed op voor mogelijk besmette planten 
en past in elk geval een controle toe op 
planten, ongeacht van welke herkomst. 
Preventieve behandeling is de veiligste 
weg en zal u veel last besparen.

De Heer D. B. J. heeft gekleurd glas 
(loodglas) en vraagt of dit invloed heeft 
op de knopvorming bij cactussen.

Gekleurd glas werkt hier gelijk een 
filter bij een foto-apparaat. Het weert 
gewoonlijk infra-rode en ultra-violette 
stralen. Knop kan zich vormen, maar 
handhaaft zich over het algemeen niet. 
Na een tweetal dagen is de bloem reeds 
reddeloos verloren. De planten groeien 
sneller en fileren (rekken).

De Heer H. J. heeft een voorkamer die 
uitziet op het noorden, m.a.w. nooit een 
sprankeltje zon. Gaarne wil hij weten of 
hij sommige soorten vetplanten of cac
tussen met succes kan kweken — de 
kamer is in de winter verwarmd.

Wat cactussen betreft is het antwoord 
negatief. Op vetplantengebied is er ech
ter wel een oplossing en kunt u kiezen 
tussen Haworthia’s, Gasteria’s, Aloë’s en 
Dijckia’s. Zonder veel moeite zult u deze 
planten kunnen houden als ze maar licht 
genoeg staan. Wat de verwarming betreft, 
liefst niet te warm in de winter. Er is 
wel geen groot gevaar, maar toch oplet
ten.

Hij bezit ook een oud aquarium en 
vraagt of hij hierin cactussen kan kwe
ken.

Dit oude aquarium kan zeker dienstig 
zijn als kasje voor cactussen. Er dient 
echter over gewaakt te worden dat er 
steeds onder de dekruit een blokje hout 
aanwezig is ten einde de luchtoevoer te 
verzekeren. Stel dit kasje liefst aan de 
buitenzijde op het raam of wel op een 
terras of balkon. Binnenshuis zoudt u te 
weinig licht hebben en wordt de kans 
op fileren zeer groot. Het beste is ook 
de potjes met uw planten in te graven 
in vermiculite, turfmolm of bladgrond, 
liefst geen as. Er dient ook gezorgd te 
worden voor een goede afwatering door 
enkele gaatjes in de bodem aan te bren
gen.
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Gedurende de vacantie van mevrouw 
J. Grullemans van Berghem, verzoeken 
wij uw correspondentie te richten aan 
mej. J. J. E. van den Thoorn, Papegaai- 
weg 6, Wenum, Apeldoorn. Het voor
komt stagnatie.
Prof. Dr. A. U. Daniker t

Op de 29e april j.1. overleed te Zürich 
na een ernstige ziekte, in de leeftijd van 
63 jaar, prof. dr. A. U. Daniker. De over
ledene was hoogleraar aan de Universi- 
teit te Zürich en directeur van de Bota
nische tuin aldaar.

Hij was in 1950 een der oprichters van 
het I.O.S. Een van onze mooiste gele 
scopa’s. nl. Notocactus scopa var. daeni- 
keriana werd naar hem genoemd.
Rectificatie.

De in Succulenta, no. 9, pag. 100 nieuw 
gegeven benaming Margaritiferae voor 
de oude sectie Albicantes Haw. 1821 is 
wegens prioriteitsredenen onwettig, der
halve een nomen nudum, en mag als zo
danig verwaarloosd worden.

A. J. A. Uitewaal.

Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM EN OMSTREKEN.

De heer A. Boers uit Nijmegen zal de 
spreker zijn op de eerstvolgende kring- 
avond, die we hopen te houden op don
derdag 17 oktober a.s. te 20.00 uur ten 
huize van de heer Lodewijks, Klingel- 
beekseweg 9 te Arnhem.

Leden, komende uit de richting Wage- 
ningen, die reizen per N.B.M. stappen uit 
aan de halte Oranjestraat. Vanuit de 
richting Dieren reize men tot het station 
en verder met lijn 1 van de stadsdienst 
richting Oosterbeek tot halte „Oude tol” . 
Ook kan men zich vervoegen bij de heer 
Lageveen, die voor verder vervoer zal 
zorgdragen.

Ook leden niet behorende tot de kring 
Arnhem en andere belangstellenden, zijn 
welkom. J. Schut.
CACTUSWEELDE - ANTWERPEN

Jaarlijkse Algemene Vergadering met 
bestuursverkiezing op maandag 21 octo- 
ber 1957, om 20 uur in de zaal Samson, 
Pelikaanstraat te Antwerpen.

A. Wilboorts.
DORDRECHT en OMSTREKEN.

Lichtbeeldenavond met toelichting op 
16 october a.s. in het Kath. Werkmansge- 
bouw, Doelstraat. Aanvang 7.30 uur des 
avonds.

SUCCULENTA
Deze avond zal verzorgd worden door 

mevr. O. C. D. Idenburg, Siegenbeek v. 
Heukelom uit Leiden. Zij zal spreken 
over de bloemen en planten van Zuid- 
Afrika, waarbij zij met lichtbeelden ons 
de flora van Zuid-Afrika zal laten zien.

Leden, daar deze avond zeer interes
sant zal worden, willen wij u aanraden 
uw vrouw, man, familieleden of kennis
sen deze avond mede te nemen, zodat 
ook zij nader met uw liefhebberij ken
nis kunnen maken. Dit zal er toe bij
dragen, dat onze afdeling in bredere 
kring bekendheid krijgt en dat misschien 
weer nieuwe leden zullen toetreden.

Secretaris.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen
TE KOOP: Ongeveer 250 cactussen,

waaronder ruim 50 gave vuistgrootte 
exemplaren, onder meer Haageocereus 
pacalaensis 40 cm., H. humboldtii 45 cm., 
Coryphantha poselgeri, Stenocactus ca- 
deraytensis, import. Tegen elk aanne
melijk bod. Te bevragen bij H. M. WOL- 
TERS, Grotestraat 114, Goor (Ov.).

TE KOOP: Entstammen o.a. Trichoce- 
reus jusbertii alsmede diverse oudere 
planten. Te bevragen bij W. H. NOTE- 
BOOM, van Halewijnplein 33, Voorburg.

Voor de Bibliotheek.
De heer P. J. Slangen, oud-lid van Suc
culenta, heeft de bibliotheek van Succu
lenta gratis verrijkt met de navolgende 
boekwerkjes:

Bilder aus dem Kakteen-Zimmergarten 
van Karl Hirscht.

Zimmerkultur der Kakteen van F. Tho
mas.

Anzucht und Pflege der Kakteen und 
Phyllokakteen van W. O. Rother.

Wij danken de heer Slangen hartelijk 
voor zijn goede gaven.

Uitslag: Wie weet het?
De prijsvraag is een groot succes ge

worden. Er kwamen ruim 60 oplossingen 
binnen, die alle goed waren. Het lot 
moest beslissing wie de winnaar zou zijn. 
Mevrouw Bonefaas verrichte de trekking 
en wees de heer W. VERSCHUUR, Ber
kenstraat 31, Stadskanaal-W., als de ge
lukkige winnaar aan. Deze kan zijn prijs 
binnenkort tegemoet zien.

In verband met het grote aantal inzen
dingen werd besloten een extra prijs toe 
te kennen, deze viel ten deel aan de heer 
A. J. BLAAS, Heensedijk 5, De Heen.

De oplossing luidde: Trichodiadema 
densa.
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MOOIE, GEZONDE 
CACTUSSEN
kunnen wij in Europa 
alleen dan hebben, wan
neer wij de planten in een 
geschikte vorm de voe
dingsstoffen uit hun ge
boortegrond geven.
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bevatten deze voedings
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voor bloemen en planten. De 
bijzondere samenstelling bevor
dert vooral de knop- en bloem- 
vorming. Buitengewoon een
voudig en hygiënisch in het 
gebruik !
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De benaming van de gekweekte variëteiten van succulenten
Voordracht gehouden op het Vierde Congres van de I.O.S., 1957 te Den Haag 

door B. K. BOOM — Instituut Veredeling Tuinbouwgewassen, Wageningen. 
oals algemeen verondersteld mag worden, heeft in de systematische botanie ieder

taxon een naam; het enige doel van deze naam is, dat men over de gehele wereld 
kan weten welke plant hiermede wordt bedoeld. Om de benaming richting te geven, 
werden reglementen ontworpen, die nu, hoewel ze niet steeds gemakkelijk te han
teren zijn, door alle taxonomen zijn aanvaard.

Nu bestaat er geen speciale nomenclatuur voor succulenten; de reglementen zijn 
voor alle plantengroepen gelijk. Wij hebben ons dus bij het vaststellen en het geven 
van namen aan vetplanten te onderwerpen aan de internationale reglementen. Er 
zijn twee van dergelijke reglementen, één voor in het wild groeiende en één voor 
gekweekte planten. Kwekers en liefhebbers houden zich vooral bezig met de z.g.n. 
botanische soorten; dit zijn dan wel cultuurplanten geworden, doch deze verschillen 
niet van hetgeen als zodanig in het wild voorkomt. Bij de benaming van deze planten 
hebben zij dus te maken met het eerstgenoemde reglement, nl. dat voor botanische 
nomenclatuur („International Code for botanical nomenclature” ) .

Maar er komen bij kwekers en liefhebbers ook cultuurvormen voor, in sommige 
geslachten zijn ze zelfs algemeen; soms zijn dit sports (b.v. bonte planten), meestal 
zijn het hybriden, die in cultuur zijn ontstaan. De benaming van deze groepen dient 
te geschieden volgens het reglement voor de benaming van gekweekte planten 
„International Code for nomenclature of cultivated plants” , een reglement, dat in 
1952 voor het eerst werd gepubliceerd en thans vrij algemeen door de belanghebben
den is aanvaard. Tot nu toe hebben de succulentenliefhebbers zich nog weinig om 
de naamgeving van de cultuurvormen bekommerd; ongetwijfeld zullen zij hiermede 
evenwel in toenemende mate te maken krijgen en het is daarom dat het mij gewenst 
voorkomt enkele aspecten van deze benaming nader te belichten.
I. DE NAAM VAN DE CULTIVAR (cultuurvariëteit).

Bij succulenten hebben we vaak te maken met klonen; zowel soorten als variëtei
ten worden als kloon vermeerderd en eigenlijk is alles, wat er van in cultuur is, 
één exemplaar. Een dergelijke kloon moet een naam hebben en zoals de Code voor
schrijft dient dit een fantasienaam te zijn. Helaas zijn vele klonen tot nu toe niet 
benaamd of wel de voorkomende namen zijn in de literatuur nergens te vinden. Het 
schijnt wel of men het nut van geldige namen nauwelijks inziet, en het publiceren 
ervan op een grote weerstand stuit. Zo is er bijvoorbeeld een Echeveria ’Friede’, 
maar nergens is hiervan een beschrijving te vinden; we mogen dus slechts hopen, 
dat de aldus benaamde plant in onze collectie juist op naam is. Soms zijn er wel 
namen gepubliceerd, maar dan zonder beschrijving. Wie wel eens getracht heeft 
Pachyveria’s te determineren zal wel hebben ondervonden, dat dit volkomen onmo
gelijk is. In de literatuur vindt men hiervan slechts nomina nuda, dit zijn letterlijk: 
naakte namen, d.w.z. namen zonder beschrijving. Een dergelijke groep moet dus 
eigenlijk geheel opnieuw worden bestudeerd en benaamd. Nu zijn deze cultuurvor
men in systematisch opzicht meestal niet belangrijk en het komt voor, dat liefhebbers 
deze ook minderwaardig vinden; maar een feit is, dat ze vrij veel in cultuur voor
komen, niet in het minst bij de kwekers en dus hebben we er aandacht aan te
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besteden. In de vorige eeuw zijn vele cultuurvormen min of meer uitvoerig beschre
ven en benaamd in de toenmalige tuinbouwtijdschriften. Vele van deze vormen zijn 
natuurlijk reeds lang verdwenen, maar voor die, welke nog in cultuur zijn, bezitten 
we een goede documentatie. Helaas is deze goede gewoonte langzamerhand in onbruik 
geraakt en men kan nieuwigheden tegenwoordig eigenlijk nog alleen maar in cata
logi vinden. Deze catalogi zijn dus zeer belangrijke bronnen voor onze studie en het 
is te betreuren, dat deze zo moeilijk toegankelijk zijn; slechts op enkele plaatsen ter 
wereld beschikt men over uitgebreide collecties van prijscouranten. Het is daarom 
van belang, dat nieuwe cultuurvormen van succulenten in onze tijdschriften worden 
vermeld en liefst ook beschreven. In de bibliotheek van het Instituut voor de Ver
edeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen is wel een groot aantal catalogi aan
wezig, maar helaas zijn die van succulentenkwekers schaars vertegenwoordigd.

Een voorbeeld moge illustreren, hoe gewenst het is, namen geldig te publiceren. 
Sedert enige tijd komt in Nederland een plantje voor onder de naam Crassula mor- 
ganiana; nergens kon ik iets omtrent deze plant vinden en systematisch wist ik er 
ook geen raad mee; het kon een hybride zijn, maar evengoed een nieuwe soort. 
Gelukkig vond ik in een reisbeschrijving, gepubliceerd in de National Cactus and 
Succulent Journal of America van 1956 (pag. 54) een plaatje van de bewuste plant 
met het onderschrift Crassula ’Morgan’s Beauty’, vergezeld van de mededeling, dat 
Mr. Morgan uit Berkeley (Calif.) deze gewonnen had uit een kruising van Crassula 
deceptrix met Crassula falcata. Een goede beschrijving ontbrak evenwel, zodat we 
hier te maken hebben met een nomen nudum; gelukkig was de foto zeer duidelijk 
en weten we dus zeker, dat de naam bij ons plantje behoort. Maar waarom was deze 
plant hier niet normaal beschreven? Het komt me voor, dat dit zeer nodig is, want 
het lijkt me een gewas dat in de toekomst zeker ruim verspreid zal worden; het 
groeit uitstekend, is gemakkelijk te vermeerderen en ziet er aardig uit.

Nu zijn cultuurvariëteiten lang niet altijd klonen; soms zijn het hybriden, die 
door zaad worden vermeerderd en hier doen zich dan natuurlijk weer moeilijkheden 
met de benaming voor. Wordt er doelbewust geselecteerd en wordt er een hoogwaar- 
dig product verkregen, dat dus een hoge mate van constantheid bezit, dan zijn deze 
variëteiten zeer goed te beschrijven en te benamen. Voorbeelden hiervan bezitten we 
in onze Kalanchoe’s, die ongetwijfeld van hybride oorsprong zijn, doch welke door 
zaad worden vermeerderd.

Vaak wordt ook aan de selectie weinig of onvoldoende aandacht besteed 
met het gevolg, dat de nakomelingschap in het geheel niet constant is en alle over- 
gangen tussen de ouders te vinden zijn. Daarvan kan nooit een beschrijving worden 
gegeven; hoogstens zal de groep hybriden collectief kunnen worden aangeduid en 
dan natuurlijk ook met een fantasienaam; een voorbeeld hiervan is: Kalanchoe 
’Goldhybriden’.
2. DE NAAM VAN DE SOORT

Na de kwestie van de cultivarnamen komt die van de soortnamen aan de orde. 
Wanneer een cultuurvariëteit tot een botanische soort behoort, zijn er geen moei
lijkheden ten aanzien van de benaming; men plaatst dan eenvoudig de cultivarnaam 
achter de soortnaam, b.v. Echeveria pulvinata cv. ’Ruby’.

Bij kruisingen ligt de kwestie moeilijker. De vraag is hier bovenal: dienen we 
gebruik te maken van de z.g.n. „hybride-soortnamen” , of moeten we hiervan afzien? 
De Code voor botanische nomenclatuur opent de mogelijkheid deze hybride-soort
namen te gebruiken en het lijkt me een goede gewoonte dit te doen waar het moge
lijk is. Onder een hybride-soortnaam verstaan we dan een latijnse naam voor een 
hybride van soorten. Zo kan de bovenbedoelde Crassula heel goed C. morganiana 
heten, waarbij deze naam dan natuurlijk alle vormen dekt, die uit de kruising Cras
sula deceptrix X falcata ontstaan. Voor de kloon, die nu in cultuur is, moet dan een 
afzonderlijke cultivarnaam bedacht worden, omdat de Code bepaalt, dat ook de 
eerste kloon uit een kruising een cultivarnaam dient te krijgen; dit lijkt misschien 
wat vreemd, maar het is noodzakelijk deze plant te kunnen onderscheiden van latere 
vormen die uit deze kruising kunnen ontstaan. Daarom lijkt me een goede naam voor 
deze Crassula: Crassula morganiana cv. ’Morgan’s Beauty’.

Hybride-soortnamen kunnen van grote betekenis zijn, omdat we hiermede de 
hybriden binnen één geslacht kunnen groeperen. Wanneer we evenwel meer dan 
twee soorten aan het tot standkomen van de cultivar hebben bijgedragen of de 
ouders onbekend zijn, dan kunnen we natuurlijk geen hybride-soortnaam gebruiken. 
Dan doen we het beste van het gebruik van een dergelijke naam af te zien en de
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cultivarnaam direct achter die van het geslacht te plaatsen, zoals dit algemeen ge
schiedt bij rozen, dahlia’s, enz. Bij succulenten komt dit nog weinig voor. al zal het 
waarschijnlijk wel bij hybriden van Echeveria’s en Kalanchoe’s noodzakelijk zijn.
3. DE NAAM VAN HET GESLACHT

Bij het kiezen van de geslachtsnaam bij cuituurvariëteiten kunnen zich bijzonder 
grote moeilijkheden voordoen. Zoals bekend schrijft de Code voor botanische nomen
clatuur voor, dat hybriden tussen geslachten moeten worden benaamd met een woord, 
dat samengesteld is uit delen van de namen der geslachten, die aan de kruising heb
ben deelgenomen; b.v. Pachyveria =  Pachyphytum x  Echeveria; Graptoveria =  
Graptopetalum x  Echeveria. Dergelijke hybride-geslachtsnamen moeten op de juiste 
wijze beschreven worden, doch dit is helaas vaak niet ’t geval; het is nu eenmaal niet 
voldoende om op te geven, dat een dergelijke naam alle segregaten van een bepaalde 
kruising dekt. Het is noodzakelijk, dat in de toekomst verscheidene reeds bestaande 
hybride-geslachtsnamen opnieuw worden beschreven, anders zijn ze ongeldig.

Moeilijkheden gaan zich voordoen, wanneer men het er niet over eens is, hoe de 
geslachtsnamen van de ouders moeten zijn. Bij een geval als Pachyveria is het een
voudig, omdat de omgrenzing van de samenstellende geslachten vrijwel niet wordt 
omstreden; maar bij Graptoveria is dit al anders. Graptopetalum wordt nl. door lang 
niet alle botanici beschouwd als een afzonderlijk geslacht, sommige menen, dat het 
juister is dit tot Sedum te rekenen. De benaming van de hybriden van Graptope
talum en Echeveria zou dus afhankelijk zijn van de opvatting, die een auteur heeft 
omtrent het eerstgenoemde geslacht. Staat deze op het standpunt, dat Graptopetalum 
een goed geslacht is, dan rangschikt hij de hybriden onder Graptoveria; maar vindt 
hij, dat Graptopetalum s tot Sedum behoren, dan dient hij bij de hybriden van 
Sedeveria te spreken. Maar deze kwestie is nog wel op te lossen, want ze staat op 
hetzelfde peil als de controverse Graptopetalum of Sedum.

Veel moeilijker wordt het, wanneer geslachten in vele kleinere worden gesplitst 
en de meningen over dit splitsen sterk verdeeld zijn. Een mooi voorbeeld hiervan 
vinden we bij de cactussen. Beschouwen we b.v. eens de kruisingen van Lobivia’s 
met andere geslachten, b.v. Chamaecereus. Wanneer Lobivia in zijn oude omgrenzing 
wordt gehandhaafd, kunnen we de hybriden rangschikken onder een hybride- 
geslachtsnaam, b.v. Chamaebivia. Maar hoe moet dit, wanneer men op het standpunt 
staat, dat Lobivia moet worden gesplitst? Krijgen we dan namen als Pseudoechino- 
bivia of Pseudololobivia of moeten we in navolging van de Orchideeënnomenclatuur, 
waar namen voorkomen als Sophrobrassolaeliocattleya, namen tolereren als Pseudo- 
echinomediolobiviocereus? Wat een prachtig terrein voor hen, die zo graag nieuwe 
namen creëren en nieuwe combinaties maken, natuurlijk met hun naam als auteur. 
Laten we vurig hopen, dat dit terrein onontgonnen blijft, want het zal ongetwijfeld 
leiden tot een namenchaos.

Toch moeten we een oplossing vinden, want het is onjuist deze hybriden te rang
schikken onder een bestaand geslacht. De hybriden van Graeser, die men vaak als 
Rhipsalis graeseri ziet aangeduid, behoren beslist niet tot Rhipsalis en evenmin kan 
men de Lobiviahybriden, voorzover er andere geslachten bij betrokken zijn, tot 
Lobivia rekenen.

Er zijn verscheidene oplossingen te geven. Eén er van is, dat we afzien van een 
wetenschappelijke geslachtsnaam en dat we handelen, zoals we dit gewend zijn bij 
de benaming van tarwe, appels of kool; daar wordt eenvoudig de cultivarnaam ge
plaatst b.v. achter het woord „kool” . Zo zouden we onze cactushybriden eenvoudig 
„Cactus” kunnen noemen en daarachter zou dan direct de fantasienaam kunnen wor
den geplaatst. In een catalogus zouden deze hybriden kunnen worden gegroepeerd in 
b.v. Lobiviahybriden, Cereushybriden of Phyllocactushybriden. Een tweede oplossing 
is collectieve geslachtsnamen in het latijn te creëren. De cactushybriden of de groe
pen van hybriden zouden we dan kunnen rangschikken onder namen als Cactara of 
Lobivara.
4. BENAMING DER SUCCULENTEN IN  COLLECTIES

Tot nu toe hebben we gesproken over kwesties, die geheel op het gebied van de 
nomenclatuur liggen. Er kunnen evenwel ook moeilijkheden ten aanzien van de 
benaming van succulenten rijzen, doordat het niet altijd even gemakkelijk blijkt te 
zijn deze planten te determineren. Vele liefhebbers zijn niet in staat te controleren 
of de namen van hun planten juist zijn. Door ruil en verkoop worden deze fouten 
verspreid en het komt voor, dat bepaalde planten altijd weer onder dezelfde foutieve 
naam gekweekt worden. Helaas hebben deze slordigheden een grote omvang aange-
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nomen en in sommige groepen is het zelfs zo, dat men zelden een juiste naam aan
treft. Niet alleen kwekers en liefhebbers laboreren aan dit euvel, het zijn ook en soms 
juist de botanische tuinen, die de oorzaak zijn van de enorme verwarringen. Dat de 
foutieve benaming een veel voorkomend feit is, moge wel hieruit blijken, dat meer 
dan de helft van de gekweekte struikvormige Mesembryanthemums verkeerd op 
naam staat. Het is zeer noodzakelijk dat botanici die zich met deze gewassen gaan 
bezighouden, allereerst eens gaan zorgen, dat hetgeen in cultuur is een juiste 
naam krijgt. Dit is zeer zeker mogelijk, tenminste zolang we te doen hebben met 
soorten of variëteiten. Ónmogelijk wordt het, wanneer hybridisatie in het spel is.

Vele succulenten worden voortgekweekt door middel van zaad; in botanische 
tuinen en ook in andere collecties staan gewoonlijk vele soorten van eenzelfde 
geslacht dicht bijeen; voorzorgen om kruisbestuiving te voorkomen worden zelden 
getroffen en het is dan ook zeer verklaarbaar, dat planten gegroeid uit zaad, dat in 
deze collecties verzameld is, niet meer soortecht zijn. En zó ver is het hiermede 
gekomen dat verscheidene soorten in cultuur al zijn uitgestorven en men onder hun 
namen slechts hybriden aantreft. Om een indruk te krijgen van hetgeen hier is 
geschied, behoeft men slechts zaad van Aloe’s, Gasteria’s, Aeonium’s, Glottiphyllum’s 
of Faucaria’s te zaaien; men krijgt dan in vele gevallen een mengsel van hybriden; 
in iedere collectie kan men deze hybriden aantreffen voorzien van de mooiste namen.

Het is eenvoudig een ramp; zelfs soorten, die in de natuur bijna of geheel zijn 
uitgestorven, zoals b.v. sommige Lithopssoorten en waarvan het belangrijk is ze in 
cultuur in stand te houden, zijn hierdoor tot ondergang gedoemd.

Het is beslist noodzakelijk, dat hieraan een eind wordt gemaakt. Om uit de chaos 
te geraken, zou men in alle botanische tuinen ter wereld alle exemplaren, waarvan 
niet vaststaat, dat ze uit het wild stammen of waarvan op andere wijze de soort- 
echtheid niet is verzekerd, moeten vernietigen en men zou geheel opnieuw moeten 
beginnen met materiaal, dat in het wild gegroeid is. Particulieren zouden hetzelfde 
moeten doen. Het komt mij evenwel voor, dat dit niet uitvoerbaar is. Daarom zou 
het aan te bevelen zijn in ieder geval de namen voor deze niet of verkeerd geïden
tificeerde planten te verwijderen. Belangrijker is echter, dat men ophoudt met het 
zaaien van zaad, waarvan de herkomst onzeker is. Zaad van botanische tuinen is 
praktisch altijd onbetrouwbaar; alleen zaden van in het wild gegroeide planten of 
van kwekers, eventueel liefhebbers, die zorgvuldig voorzorgsmaatregelen nemen 
ten aanzien van de bestuiving, komen in aanmerking. Laten we deze kwestie vooral 
niet verwaarlozen; we zijn op weg onze soorten te vernietigen.

Het is noodzakelijk, dat soorten, die op het punt staan uit te sterven of in de 
natuur al uitgestorven zijn, op grote schaal vermeerderd en verspreid worden over 
een zo groot mogelijk aantal liefhebbers. We zijn allen gelukkig met de sortiments- 
tuin te Zürich, maar laten we begrijpen, dat dit alleen onvoldoende is. Eigenlijk 
moet minstens in ieder land een plaats zijn, waar soorten niet alleen in stand worden 
gehouden, maar op grote schaal worden voortgekweekt om ze in ruime mate onder 
belanghebbenden te distribueren. Voor de liefhebbers is de mooie taak weggelegd 
hier belangrijk werk te doen.
SUMMARY
1. Clones are to be named with a fancyname and the publication of same must be 

valid, viz. with description. It is not very satisfactory that at this time there are 
stili a number of cultivars without names and names without descriptions.

2. Hybrid-species names are to be applied as much as possible for the saké of clas- 
sification. Only if the parentage is unknown or complicated we have to avoid 
these names and than to place the cultivar name immediately after the generic- 
name.

3. Hybrid-generic names are only to use if the circumscription of the composing 
\ genera is generally accepted; if genera are split up by some authors, we have

to use vernacularnames and for Cacti I propose the word "Cactus” or "Cactara” .
4. In collections and especially in botanie gardens many plants are misidentified; 

furthermore many hybrids exist caused by the insufficiënt precautions taken by 
the pollination. Many species in cultivation are already extinct and the hybrids 
derived from them are still labelled with the names of the original species. I the- 
refore suggest to stop using seed for multiplication purposes, except if it is certain 
that this seeds came from the wild or obtained from scrupulous working amateurs. 
Furthermore it is my meaning that rare species have to be propagated as much 
as possible, and that in at least one place in every country these plants are avai- 
lable in genuine condition and should be distributed widely.
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Y[otocactuó 3C. Sck.
door A. F. H. BUINING, lid I. O. S.

III.
Tot het ondergeslacht S e t a c e i behoren :
Echinocactus apricus Arechavaleta in „Flora Urug.” II, 1905, p. 205.
Groepenvormend tot 10 hoofdjes, elk 3—4 cm in doorsnede en piat 

rond van vorm, de top overdekt met geelrode dorens (de kale top is bij onze 
tegenwoordige planten niet overdekt met deze dorens); 15—20 ribben met 
iets uitstekende knobbels; areolen 3—4 mm van elkaar, bij de top wollig; 
18—24 randdorens, dun, gebogen, geelachtig grijs; 4 middendorens, bij de 
basis roodachtig, de onderste gewoonlijk gebogen; bloem tot 8 cm in door
snede, lichtgeel, aan de buitenzijde roodachtig; bloembuis 2—3 cm lang, met 
vlezige lancetvormige spitse rode schubjes bedekt, in de oksels rijkelijk 
witte wolharen en rode borstelachtige dorens; de onderste meeldraden rood, 
de bovenste geel; stempels purperrood.

Volgens Arechavaleta is de plant nauw verwant aan Echinocactus con
cinnus Monv., waarvan zij zich in verschillende opzichten onderscheidt, 
maar vooral in hoofdzaak door de eigenschap om groepen te vormen, aldus 
deze auteur. De in onze verzamelingen voorkomende planten hebben nau
welijks de eigenschap om groepen te vormen en zijn daarom waarschijnlijk 
ook groter dan 4 cm in doorsnede. Deze soort groeit in Uruguay.

Echinocactus concinnus Monville in „Horticulteur Universel” I, pag. 
222, 1839.

De oorspronkelijke beschrijving luidt vertaald: 16—22 ribben; dorens 
borstelig wit, 14—16, ongelijk lang, enkele zeer dun en borstelig 3—6 mm 
lang, 3—4 stuks 6—12 mm lang; de plant is 2,4 cm hoog en 7,6 cm in door
snede; ze groeit in de prairies bij Montevideo en staat tussen mammulosus 
en ottonis. Tot zover Monville.

Arechavaleta geeft aan, dat deze plant 4 cm hoog wordt en 6—7 cm in 
doorsnede. Het aantal ribben is 15—20 en de areolen zijn 8—10 mm van 
elkaar verwijderd; de 12—15 randdorens zijn 5—10 mm lang; de 4 midden
dorens 2—3 cm lang, meestal gebogen; bloem 8 cm lang.

Schumann schrijft, dat concinnus 6 cm hoog en 10 cm in doorsnede 
wordt. De top is kaal en de 18 ribben, die 2 mm hoog zijn, hebben bij de 
top horizontale inkervingen; areolen 5—7 mm van elkaar, 1 mm hoog en 
2 mm breed; de 10—12 borstelige randdorens zijn kamvormig gesteld, ze 
zijn recht of gebogen, 5—7 mm lang, lichtgeel met donkerder punt; mid
dendorens meestal 4, als een loodrecht kruis gesteld, de onderste de lang
ste, tot 17 mm, geel, onderaan roodbruin, de anderen tot 10 mm lang. De 
kanariegele bloem is tot 7 cm lang. De onderste groep meeldraden is rood, 
de bovenste geel. De stempels zijn karmijnrood.

Schumann spreekt hier niet van gebogen middendorens, echter wel van 
gebogen randdorens, zodat aangenomen kan worden, dat de middendorens 
recht of vrijwel recht zijn. Dit is belangrijk omdat Arechavaleta de midden-
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N otocactus concinnus

foto: Smulders.

dorens als gebogen be
schrijft en ook laat zien 
op de foto van deze 
plant op pag. 203 van 
zijn „Flora Urug.” II.
Op pag. 204 beschrijft 
hij nauwkeurig Echino- 
cactus concinnus var. 
joadii Hook fil. in „Bot.
Mag.” t. 6867, met een 
rechte middendoren, 
zijnde een vorm tussen 
„zijn” concinnus en 
apricus. Schumann er
kent deze variëteit niet.
Naar ons oordeel heeft 
Arechavaleta als con
cinnus een grote enkel
voudige vorm van apri
cus beschreven en afge- 
beeld, met een gebogen 
middendoren. Zowel 
apricus als concinnus 
vertonen in onze verza
melingen een kale top.
Het direct opvallende 
verschil is de rechte 
lange afstaande middendoren bij concinnus, die bij apricus gebogen is.

Voorts heeft concinnus slechts 10—12 lichtgele, donkergepunte rand- 
dorens en apricus 18—20 geelachtig grijze. De bloem van concinnus is glan
zend kanariegeel aan de binnenzijde, terwijl de karmijnrode buitenkant 
donkere strepen in het midden van de lancetvormige bloembladen heeft. Bij 
apricus is de bloem geel aan de binnenzijde en roodachtig aan de buiten
kant. Concinnus groeit in de omgeving van Montevideo in Uruguay en in 
het zuiden van Brazilië, apricus in de omgeving van Maldonado in Uruguay.

Echinocactus tabularis Cels. Cat. in Web. Dict. 469. Zie K. Schumann 
„Gesamtbeschreibung der Kakteen” 1898 p. jr. 389/390, fig. p. 390.

De door Weber genoemde plant is door Schumann nauwkeurig be
schreven en afgebeeld. Deze beschrijving is derhalve bindend.

Niet spruitenvormend; blauwgroen. Top met witte dorens bedekt en 
door lange bruine middendorens omgeven. 21 ribben. Areolen 4—5 mm 
van elkaar, tussen de knobbels verzonken, met iets witte wol. Randdorens 
16—18, tot 1 cm lang, glashelder, soms iets gebogen, volgens de areoolteke- 
ning tegen de plant gedrukt. Middendorens 4, kruisvormig gesteld, de 
bovenste de langste tot 12 mm lang, dun, priemvormig, iets gebogen, don
ker kastanjebruin tot vosrood, en van de plant afstaand, de onderste kor-
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ter en wit met bruine punt. Bloem 6 cm lang en 5 cm breed. Bloembuis met 
witte wol en 1 cm lange donkerbruine borstelige dorens bekleed; kleur aan 
buitenzijde kanariegeel met groene streep, binnen glanzend geel, alle bloem
bladen lancet- tot lijnvormig; de keel is karmijnrood gekleurd. De onderste 
meeldraden karmijnrood en de bovenste geel. De stamper is, evenals de 
stempels, karmijnrood.

Op pag. 57 van „Monatschrift für Kakteenkunde” 1916 geeft Rud. 
Meyer een foto van deze plant, die hij lang te voren in de beroemde verza
meling van Hildmann heeft gemaakt. Opvallend zijn hier de sterk geknob-

N otocactus tabu laris  foto: Smulders.

belde ribben en de zeer dunne naaldvormige uitstekende donkere langste 
middendoren.

In zijn reeds meermalen genoemde werk beschrijft Arechavaleta tabu
laris met slechts 1 middendoren. De plant die hij afbeeldt heeft inderdaad 
de donkergetinte keel, echter is de uitstekende middendoren zeer krachtig 
en 1,5—2 cm lang. De areolen staan hier niet 4—5 mm, maar 1 cm van elkaar, 
waardoor de plant een volkomen ander karakter krijgt. De areolen zijn even
min typisch tussen de dicht bij elkaar liggende areolen verzonken, maar



128 SUCCULENTA

Notocactus tabularis Ceis. Top van Notocactus tabularis Ceis.
Foto’s: Buining

liggen meer boven op de niet markante knobbels.
De genoemde afwijkingen zijn naar ons oordeel niet te verklaren door 

opgetreden degeneratie van het exemplaar dat Schumann beschrijft, zodat 
de door Arechavaleta beschreven en afgebeelde tabularis niet als deze soort 
kan worden aanvaard en hoogstens als een variëteit kan worden beschouwd. 
De in onze verzameling voorkomende plant, ±  35 jaar geleden gewonnen 
uit zaad van Haage, voldoet aan de beschrijving van Schumann.

Tabularis groeit in Uruguay en ook wel in het zuiden van Brazilië.

Echinocactus muricatus Otto in „Pfeiff” En. 49— 1837.
Eenhoofdig, op latere leeftijd soms spruitend, tot 15 cm hoog en 10 

cm breed, echter meestal veel kleiner. Top kaal, sterk ingezonken, areolen 
aldaar met korte witte tot bruinachtige wol, waardoor de top wollig is. 
Ribben 16—20, hoogstens 3 mm, bovenaan scherp van elkaar gescheiden, 
in knobbels verdeeld die weinig naar voren steken. De areolen zijn boven
aan vrij sterk wollig, later kaal, ongeveer 4—6 mm van elkaar verwijderd. 
Randdorens volgens Schumann 15—20, Berger ± 1 5  of meer, Arechavaleta 
5—8, volgens de beschikbare plant 15—20, soms komen kleine schrijn- 
dorentjes naar voren, ze staan naar weerszijden van de plant af en zijn 
glashelder wit of geelachtig, later, evenals de middendorens, wit en 6—8 
mm lang. Middendorens meestal 4, kruisvormig gesteld, de bovenste het 
langst tot 15 mm, donkerbruin tot roodachtig, de overige meer barnsteen-

Notocactus m uricatus Otto Top van Notocactus muricatus Otto
Foto’s: Buining
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kleurig en bij de basis donkerder van kleur. Alle dorens zijn borstelig dun. 
De bloem is kort, tot 3,5 cm lang. De breed trechtervormige bloembuis 
bezet met witte wol en donkerbruine tot zwarte borstelige dorens. De 
bloembladen zijn lancetvormig en lichtgeel van kleur. Meeldraden lichtgeel, 
helmknopjes geel. Stempels 9—11, donkerrood.

In zijn monografie van 1853 schrijft Labouret reeds, dat deze plant 
moeilijk te kweken en daarom zeer zeldzaam is. Wil men dit plantje, dat 
tegenwoordig ook zeer zeldzaam voorkomt, met succes kweken, dan dient 
het geënt te worden. Ons exemplaar, dat ruim 30 jaar geleden uit zaad van 
Haage gewonnen werd, groeide jarenlang nauwelijks. Nadat ze geënt werd 
is het nu uitgegroeid tot een plant van 7 cm hoog en 6,5 cm breed. Deze 
beantwoordt volkomen aan de beschrijving van Schumann. De groeiplaats 
van muricatus is in de staat Uruguay.

Notocactus minimus Fr. et Krzgr. ex. Buining in Succulenta 1940, 
pp. 86/90.

Enkel, kort zuilvormig, 2—4 cm in doorsnede; meestal 15 ribben, 2—3 
mm hoog, 5—7 mm breed, onder de areolen een kinachtig knobbeltje; areo-

len 4 mm van elkaar; rand- 
dorens meestal ongeveer 17, 
krijtwit, bij de voet iets ver
dikt en geel; middendorens 4, 
kruisvormig gesteld, de on
derste het krachtigst, naar 
onderen donkerroodbruin, de 
lichter gekleurde punt dik
wijls iets omgebogen; bloem 
27 mm lang en 4 cm in door
snede, geel: bloembuis wit- 
wollig en per schubje 4—8 
licht roodbruine borstelige 
dorens; ±  13 donkerrode 
stempels. Het plantje werd in 
Uruguay door W. Kolischer 
gevonden en in 1931 samen 
met een aantal Frailea’s in 
twee exemplaren gezonden 
aan Fric. Het plantje, dat nog 
steeds zeer zeldzaam is kan 
het best geënt worden en dan 
groeit het nog zeer langzaam.

Backeberg verklaarde in 
zijn „Kaktus ABC” dat de 
plant een synoniem van 
Echinoc. caespitosus Speg. is. 
De plant die Backeberg on
der deze naam in de handel 

Notocactus minimus foto: Dr. Harders, bracht heeft echter niets te
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maken met caespitosus, doch is een vorm van Notocactus apricus. Wij zul
len thans onderzoeken wat Echinocactus caespitosus is. Deze plant werd in 
1905 beschreven door Spegazzini in zijn reeds meergenoemde werk „Cacta- 
cearum Platensium Tentamen” op pag. 495, onder nummer 62. Het plantje 
wordt direct na Echinocactus concinnus Monv. genoemd en de auteur acht 
het nauw verwant aan deze soort. Wij menen dat dit een van de slordig
heden van Spegazzini is, die men telkens in zijn werk kan waarnemen.

Echinocactus caespitosus is volgens de beschrijving zodevormend van 
10—40 hoofdjes; elk hoofdje is 4—7,5 cm hoog en 1,5—4,5 cm in doorsnede,

N otocactu s caesp itosus foto: Buining

knots- en tolvormig, dat wil zeggen dat de zuilvormige hoofdjes naar boven 
breder zijn dan aan de basis. Deze vorm maakt de vergelijking met concin
nus wat merkwaardig. Het aantal ribben is 11—12, zeer stomp en nauwe
lijks gekerfd. De areolen liggen 3—4 mm van elkaar. De borstelige 9—11 
randdorens zijn geelachtig wit, 3—6 mm lang en liggen tegen de plant 
gedrukt. Het aantal middendorens bedraagt 1—4; ze zijn iets langer en 
donkerder dan de randdorens, speciaal de onderste die wat opwaarts is 
gericht en rood van kleur. De bloemen zijn 3,5—4 cm lang, dicht wollig 
behaard; de schubjes met zwarte stijve borstelige dorens bezet; de kleur is
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zwavelgeel. De stempels zijn zwartviolet. Het plantje zou op dorre bergen 
in de omgeving van Montevideo groeien.

Enige jaren geleden ontvingen wij van Johnsons Cactus Gardens in 
Califomië een plantje onder de naam Frailea caespitosa, met het verzoek 
dit plantje te identificeren, daar het met een typische Notocactusbloem 
bloeide. Dit plantje groeide zeer gemakkelijk op eigen wortels, terwijl het 
weldra uitstoelde en verschillende hoofdjes vormde. Het voldoet volkomen 
aan de beschrijving van Spegazzini, echter met de uitzondering, dat de 
langste rode middendoren soms iets haakvormig is gebogen.

Hiermede komt dit plantje zeer dicht bij minimus te staan. Er treden 
echter een aantal zeer typische verschillen op. Minimus groeit zelfs geënt 
zeer langzaam en vormt bij de basis geen spruiten, caespitosus groeit ge
makkelijk op eigen wortels en vormt zeer gemakkelijk spruiten. Het aantal 
ribben van caespitosus is geringer, het aantal randdorens eveneens. De bor
stelige dorens op de bloembuis zijn bij caespitosus zwart en bij minimus 
roodbruin. Tenslotte is de bloem van caespitosus kleiner, terwijl de bloem
bladen meer lijnvormig en spits zijn en die van minimus meer lancetvor
mig, afgerond en getand.

Wij zijn op grond hiervan van oordeel, dat deze beide soorten niet 
synoniem zijn en dat het plantje in Californië gekweekt Echinocactus caes
pitosus Speg. is.

De beide hierboven genoemde Notocactussen vormen in de groep der 
S e t a c e i  de overgang naar Notocactus scopa. De vorm der planten geeft 
dit aan, terwijl voorts de top niet kaal, maar bedoornd is.

Echinocactus scopa, Sprengel in „Syst. 2”, pag. 494 in 1825 en Link 
et Otto in „Abbild neuer und selt. Gewachse”
81, t. 41, in 1928.

Bol- tot zuilvormig tot ongeveer 40 cm 
hoog; top wollig en bedoornd; 30—40 ribben; 
tot 40 randdorens, wit, 5—7 mm lang; 3—4 
middendorens, langer dan de randdorens, 
bruin tot zwartachtig; bloem geel tot 6 cm 
breed; 10—12 purperrode stempels.

Echinocactus scopa var. candida Pfeiff 
„Enum Cact.” 49 in 1837. Bij deze variëteit 
zijn alle dorens wit, behalve de jongste mid
dendorens in de top, die roserood zijn.

Arechavaleta beschrijft in „Flora Uru- 
guaya” deel II, pag. 199/200 de variëteit 
albicans.

Deze vorm verschilt practisch niet van 
de variëteit candida Pfeiff, zodat ze gevoeg
lijk verwaarloosd kan worden. Bovengenoemde soort en variëteit komt veel
vuldig voor in Uruguay langs de kust tot even in het zuiden van Brazilië.

In 1945 werden in Zwitserland twee nieuwe zeer fraaie variëteiten 
beschreven.

N otocactu s scop a  v a r ië te it  
ru berr im a , met roodachtige 

middendorens.
foto: Uitewaal
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Notocactus scopa (Sprgl) Berg. var. daenikeriana Krainz in „Schweizer 
Garten” 1945/7, pag. 199. Deze plant wijkt van scopa af door de zuiver 
gele randdorens en de donkergele middendorens (z.g. donkergele scopa).

Notocactus scopa (Sprgl) Berg. var. glauseriana Krainz in „Schweizer 
Garten” 1945/7, pag. 201. Zij wijkt af van scopa door de lichtgele randdo
rens en de middendorens, die van de basis tot het midden van de doren 
oranje tot bruinrood zijn, in de bloeirijpe areolen zijn de middendorens lan
ger en vrijwel tot aan de punt bruinrood (de z.g. lichtgele scopa).

Beide variëteiten zijn voortgekomen uit zaad door Harry Blossfeld 
junior verzameld in Uruguay en aangeboden in 1938 als nieuwe soort.

Deze cactussen kunnen, evenals scopa, goed ongeënt gekweekt worden, 
al brengt de betrekkelijke zeldzaamheid mede, dat men ze dikwijls ent om 
zekerder van deze bijzonder mooie kleurvormen te zijn.

A areolen in brede zone rond de top onbedoomd 
B huid der plant donkerblauwgroen

C langste middendoren haarfijn, vrijwel
recht, bloem ongeveer 6 cm lang . . TABULARIS 

CC langste middendoren in verhouding vrij 
dik, sterk gebogen, bloem ongeveer 3 
cm lang .............................................. MURICATUS

BB huid der plant lichtgroen
C randdorens minder dan 12, middendoren

vrijwel r e c h t ......................CONCINNUS
CC randdorens meer dan 12, middendoren

gebogen .............................................. APRICUS
AA areolen vrijwel direct rond de top bedoornd

B krachtigste middendoren omgebogen aan de punt 
C plant sterk uitstoelend, aantal ribben min

der dan 12  CAESPITOSUS
CC plant enkel, aantal ribben meer dan 12 . . MINIMUS

BB krachtigste middendoren recht 
C randdorens wit

D middendorens bruin tot zwartachtig SCOPA 
DD middendorens in de top roserood . . SCOPA VAR. CANDIDA 

CC randdorens niet wit
D randdorens lichtgeel ....................SCOPA VAR.

GLAUSERIANA
DL randdorens geel tot diepgeel . . . . SCOPA VAR.

DAENIKERIANA

(Wordt vervolgd)
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Raadgevingen voor de maand november
V an deze maand af zijn wij, wat onze cactussen betreft, volkomen in de rustperiode 

getreden. Het overwinteren vergt wel een weinig aandacht, vooral wat betreft 
het water geven in de maanden die gaan volgen en het regelmatig nazien van de 
heersende temperatuur op de plaats waar de planten ondergebracht zijn. Weliswaar 
moeten wij hier onderscheid maken voor de liefhebber met een verwarmde kas en 
zij, die hun gedoomde vrienden noodgedwongen in de kamer houden tijdens de 
rustperiode. Voor de eerste is het natuurlijk heel wat gemakkelijker, daar hij beschikt 
over de natuurlijke methode van overwinteren, namelijk frisse lucht naar wens, 
maximum lichtsterkte, en wanneer de temperatuur te laag daalt onder de optimum 
temperatuur, verwarmen tot enkele graden boven 0. Voor de liefhebber die zijn 
planten in de huiskamer moet overwinteren ligt deze kwestie heel anders. Wanneer 
enigszins mogelijk, de planten in een zeer matig verwarmde kamer onderbrengen en 
zéér licht plaatsen. Het water geven verminderen we of herleiden dit tot het uiterste, 
dus in verhouding met de warmtegraad, met in achtneming dat de aarde niet volledig 
stof droog wordt, alhoewel dit gedurende enkele dagen het geval mocht zijn, zal dit 
geen direkt levensgevaar voor onze cactussen betekenen. In ieder geval zullen we 
in de kamer vaker water moeten geven dan die planten welke overwinteren in de 
kas, daar de lucht in de huiskamer steeds een kleinere vochtigheidsgraad heeft dan 
kaslucht.

Liefhebbers, die dit jaar overgingen tot entingen en er in slaagden onderstam 
en entstuk goed tot één geheel te laten vergroeien, moeten nu ook speciaal aandacht 
schenken aan deze cactussen om ze zonder schade door de winter te krijgen. Meestal 
verdragen eenjarige entlingen en bovendien ook andere jonge plantjes wat meer 
vocht dan andere en grotere cactussen. Ze verdienen dus een weinig meer aandacht 
om volledig uitdrogen van de potkluit te voorkomen. Deze planten immers beschik
ken nog niet over zeer ontwikkelde hoofdwortels, zodat bij een te lange droogte- 
periode al de wortels kunnen afsterven, wat dus vanzelfsprekend heel wat achter
stand betekent voor de nieuwe groeiperiode 1958. Houd er rekening mee hen de 
lichtste plaats van het winterverblijf te geven, zo niet dan zal het treurige gevolg 
van fileren (rekken) niet uitblijven. In de regel mag men wel aannemen dat b.v. 
op Cereus peruvianus geënte cactussen wel iets meer vocht mogen hebben dan die 
welke geënt zijn op Harissia jusbertii.

Iets wat men ook van nu af aan moet vermijden is het nemen van stekken of 
scheuten. De ontstane wonden drogen uiterst langzaam op tengevolge van de betrek
kelijk lage temperatuur en men verwondere zich daarom niet, wanneer zulk een 
wonde oorzaak is van het geheel wegrotten van de aangesneden plant. Om dezelfde 
reden laten wij ook de zaailingen met rust. Bij deze kan een lichte wonde aan de 
wortels oorzaak zijn van het wegkwijnen van de zaailing.

De nog buitenstaande vetplanten krijgen nu eveneens hun bestemde plaats in 
de huiskamer, en zoals de cactussen, zeer lichte plaats; een weinig hogere tempera
tuur, 15 gr. C. zal hen beter bekomen dan de ideale warmtegraad voor de cactussen, 
10 gr. C. We geven hen dan ook wat meer vocht en wel in die mate dat te grote 
ineenschrompeling der bladeren voorkomen wordt.

A. WILBOORTS, d.d. Voorz. afd. Cactusweelde. 
Diksmuidelaan 296 — Berchem — Antwerpen.

Ziet u gaarne veel mooie foto’s in Succulenta, zend dan uw zaad 
aan mej. J. J. E. VAN DEN THOORN, Papegaaiweg 6, Wenum, 
Apeldoorn.

U verricht daarmede bovendien een goede daad, want u bevordert de 
liefhebberij in het kweken van succulenten.
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Parodia ocampoi S & rd e n c u , spec. nov.
F  ot de nieuwe aanwinsten van de Parodia’s behoort bovengenoemde 

plant. Zij werd gevonden in Bolivia, provincie Campero, departement Co- 
chabamba: Puente Arce, E. Ocampo, sept. 1951, op dezelfde vindplaats als 
M. Cardenas Nr. 5044 (Type!), augustus 1952. De typeplant bevindt zich in 
het Herbarium Cardenesianum.

De Latijnse diagnose van deze Parodia luidt als volgt: spruitend, zoden 
van ±  40 cm doorsnede vormend. Plantenlichaam kort cylindrisch, 3 tot 7 
cm hoog, 4 tot 6 cm dik, donkergroen, met navelvormig ingezonken top

Parodia ocampoi 
Card. spec. nov.

C liché: K .u.a.S.

van 2 cm doorsnede. Ribben ongeveer 17, zeer scherp, ongeveer 1 cm hoog, 
aan de basis 8 mm, zich naar beneden toe verbredend, waar ze 7 mm hoog 
en 12 mm breed zijn.

De bovenste areolen, bij de top van de plant, staan slechts 4 mm van 
elkaar verwijderd, zijn rond en 3 mm in doorsnede, prominerend, dicht 
met witte wol bedekt; de onderste en dus oudere, zijn ongeveer 5 mm van 
elkaar verwijderd, rond, 2 mm in doorsnede, met weinig korte en grijze 
wol bedekt.

De randdorens 8 tot 9, zijn stralend gesteld en 4 tot 10 mm lang, spits 
met slechts 1 middendoren, die korter is dan de randdorens, 4 tot 5 mm lang. 
De dorens van de bovenste areolen zijn roodachtigrose tot lichtbruin, de 
onderste dorens hoornachtig grijs gekleurd. Alle dorens zijn aan de basis
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verdikt. De bloemknoppen zijn conisch, met lange, rechte zijdeharen bedekt. 
Bloemen ongeveer 6 die uit een wit wolkussen aan de top van de 
plant verschijnen. Bloembuis 
trechtervormig, ongeveer 3 
cm lang, als ze geheel ge
opend is, aan de rand 1,5 cm 
breed; vruchtbeginsel kogel
vormig, 4 mm in doorsnede, 
witachtig, met zeer weinig 
korte en spitse helderbruine 
schubjes, die lange, zijdeach- 
tige witte en bruine haren 
dragen. De buitenste bloem
bladeren zijn spatelvormig,
1,5 cm lang, aan de top 3 mm 
breed, goudgeel; de binnen
ste bloembladeren nauwelijks 
breder, 1,5 cm lang, aan de 
top slechts 4 mm breed. Meeldraden vanaf de bodem van de bloembuis tot 
aan de basis van de binnenste bloembladeren, ongeveer 5 mm lang; meel
draden dun, geelachtig wit; helmknoppen lichtgeel. Stamper 1,5 cm lang, 
witachtig, ongeveer 7 stempels, heldergeel, zeer dun en 2 mm lang.

Door het cylindrische plantenlichaam lijkt deze nieuwe soort op Paro- 
dia columnaris Card., doch zij onderscheidt zich van deze soort door 
het groter aantal ribben, die ook hoger zijn, en door de dicht bij elkaar ge
plaatste areolen, de langere dorens zijn recht en dikker. De bloemen ver
schijnen niet uit een cephaliumachtig, dik wolkussen zoals bij Parodia 
ocampoi, ze zijn echter langer, met donkerder gekleurde bloembladeren. 
Cochabamba, mei 1954. M. Cardenas, Universidad Mayor de San Simón” .
Uit: K.u.a.S. 1955. Vertaling: B. M. Schomper.

1 en 2: bloem in natuurlijke grootte 
3 en 4: buiten- en binnen-bloembladen.

Tekening: K.u.a.S.

„Cactus and Succulent Journal”
Het twee-maandelijks verschijnende 

Amerikaanse tijdschrift „Cactus and Suc
culent Journal” brengt in het eerste half 
jaar van 1957 een verscheidenheid van 
interessante en leerzame artikelen, voor
al voor de gevorderde liefhebber. No. 1 
bevat het eerste van een serie vervolg
artikelen van Marjorie E. Shields, die op 
onderhoudende wijze vertelt over de 
liefhebberij en het kweken van succu
lente planten in Nieuw-Zeeland. Mooie 
opnamen uit de met planten bijna over- 
volle kas geven een duidelijke indruk 
van de weelderige groei en de rijke bloei 
van haar planten.

In een serie publicaties getiteld „Icones 
Plantarum Succulentarum” beschrijft P. 
C. Hutchison ditmaal een nieuw Gym- 
nocalycium, nl. Gymnoc. westii, gevonden 
40 km zuidelijk van Potosi. De auteur 
zegt dat deze nieuwe soort gemakkelijk

bij het geslacht Weingartia Werd. zou zijn 
onder te brengen, maar dat hij dit ge
slacht wil terugbrengen in Gymnocaly- 
cium Pfeiff. Dezelfde auteur beschrijft in 
dit nummer een nieuwe Adromischus- 
soort, nl. A. bicolor, uit de omgeving van 
Steytlerville (Z.-Afr.), een vrijwel stam- 
loze soort met knolachtig verdikte wor
tels en waarvan de blaadjes enigszins op 
Adr. maculatus „Hort” ! gelijken. In een 
artikel, getiteld „The Opuntia pulchella 
complex” vestigt Lyman Benson de aan
dacht op de noodzaak van een zorgvul
dige bestudering van deze soort, een 
Opuntia met knolvormig verdikte wor
tels en knotsvormige leden, die niet al
leen varieert wat betreft de grootte van 
de plant, maar ook wat betreft de kleur 
en zelfs de vorm van de dorens, die zo
wel een afstaande als een duidelijke neer
waarts gebogen richting kunnen aanne
men.

In zijn „Notes on Haworthias” geeft J.
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R. Brown de beschrijving van Haworthia 
coarctata var. krausii Res., met een 
„levensgrote” afbeelding van deze varië
teit alsmede van de soort zelf, zulks ter 
vergelijking. Deze publicatieserie over 
Haworthia’s verzorgt genoemde auteur al 
sinds vele jaren en intussen zijn zoveel 
fraaie foto’s - bijna alle op ware grootte 
- van het geslacht Haworthia gepubli
ceerd, dat het aanbeveling zou verdienen, 
deze mettertijd als platenalbum uit te 
geven.
deze mettertijd in boekvorm uit te geven.

Nummer 2 van het Amerikaanse Cact. 
and Succ. Jrnl geeft nog een beschrijving 
van een nieuwe soort Adromischus, nl. 
Adr. blosianus P. C. Hutchison, een merk
waardige, compacte soort met dikke, om- 
gekeerd-eivormige, aan de top vrij 
scherp gegolfde blaadjes. Marjorie E. 
Shields zet haar in het vorige nummer 
aangevangen artikel voort, dat deze keer 
vergezeld is van goede afbeeldingen van 
verschillende Echeveria’s. M. Kymnach 
en P. C. Hutchison bespreken uitvoerig 
Arequipa aurantiaca Werd., die door deze 
auteurs naar het geslacht Borzicactus 
wordt overgebracht. J. R. Brown geeft 
deze keer de beschrijvingen en afbeel
dingen van Haworthia krausii Hort. en 
Haw. setata var. nigricans Haw.

„Cereusly Speaking” - de titel van deze 
vrij regelmatig terugkerende rubriek 
bevat een aardige woordspeling - is het 
dagboek van een cactophile, John E. 
C. Rodgers, dat steeds voor iedere lief
hebber interessante en leerzame gegevens 
bevat. Een eveneens regelmatig terug
kerende rubriek op de op één na laatste 
pagina van dit tijdschrift is die van La- 
dislaus Cutak en heet „Spine Chats” , het 
bevat allerlei nieuws uit de cactuswereld.

In no. 3 zet Mrs Shields opnieuw haar 
interessante artikel „Desert flowers un
der glass” voort, nu geïllustreerd door 
o.m. een 6-tal prima foto’s van Echino- 
fossulocactus. Kymnach en Hutchison 
geven een uitvoerig gedocumenteerde be
spreking van Discocactus ei chlamii
(Weing.) Br. and R., een epiphytische 
soort, door Weingart aanvankelijk als 
Phyllocactus beschreven. De auteurs ma

ken ons hier voor het eerst opmerkzaam 
op de proliferende areolen van deze typi
sche soort: hoewel tot 5 bloemen gelijktij
dig uit één proliferend areool gevormd 
kunnen worden, vormt zich niet meer dan 
één vrucht. Dit nummer is verder gro
tendeels gewijd aan gegevens, bestemd 
voor de deelnemers aan de tweejaarlijkse 
bijeenkomst van de leden van de Ame
rikaanse vereniging, ongeveer gelijk aan 
onze Algemene Vergadering, welke dit 
jaar in Berkeley (Calif.) werd gehouden. 
De University of California is in het be
zit van een der uitgebreidste collecties 
succulente planten in Amerika. Aan zul
ke bijeenkomsten is meestal een uitstapje 
verbonden met het doel succulente plan
ten op hun natuurlijke groeiplaatsen te 
verzamelen. Welk een voorrecht !

A. J. A. UITEWAAL.

„DIE KARTEEN”
Van het grote losbladige werk „Die 

Kakteen” van H. Krainz, uitgegeven door 
de Franckh’sche Verlagshandlung te 
Stuttgart zijn de 4de en 5de afleveringen 
verschenen, elk 32 bladzijden tellende. In 
beide gedeelten gaat Prof. Dr. F. Bux- 
baum verder met de morphologie van de 
cactussen, behandelende de habitus van 
planten en zaailingen en daarna aan
vangende met een studie over de bloem. 
Dit geschiedt op zijn eigen zeer grondige 
wijze, terwijl de artikelen uitzonderlijk 
fraai en duidelijk geïllustreerd zijn met 
tekeningen, vervaardigd door mevr. Bux- 
baum. Vervolgens worden de geslachten 
Cleistocactus, Leuchtenbergia en Fero- 
cactus behandeld. Naast een uitvoerige 
beschrijving van een aantal Mammilla- 
ria’s en Gymnocalyciums, worden Leuch
tenbergia principis, Frailea schilinskyana, 
Mammillaria hahniana, Mam. mainae en 
Rebutia kupperiana verlucht met ge
kleurde foto’s.

Onze algemene zeer gunstige indruk 
van dit werk wordt door de beide ge
noemde afleveringen bevestigd. Men kan 
zich bij de firma A. N. Govers, Jan Hen
drikstraat 3, Den Haag, op dit werk 
abonneren. A. F. H. B.

Men schreef ons over. . . .
Als men half mei zaait is de opkomst niet bijzonder groot, maar de plantjes zijn 

sterk en men heeft geen last van schimmel. Met onderwarmte en onder een glasplaat 
is de opkomst geweldig, maar het duurt niet lang of er komen schimmeldraden en 
het verlies is groot. Nu heb ik een z.g. verwarmingslamp boven de zaadbak gehan
gen, zodat de temperatuur plm. 30 graden is en de frisse lucht toch bij de plantjes 
kan komen. Ik heb gegronde hoop, dat ik hierdoor geen last van schimmel zal heb
ben. De temperatuur regel ik door het hoger of lager hangen van de lamp.

R. CREMERS.



Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen, Tel. 23377, G iro 547230

BECTIFICATIE
De heer K. Mantel schrijft ons:
In het verslag van het I.O.S. congres 

werd medegedeeld dat de kwekerij van 
de heer Mantel gevestigd zou zijn te 
Nieuw-Vennep. Dit is onjuist. De firma 
Mantel is al jarenlang gevestigd te Aals
meer, Grote Poellaan 31.

Nieuws uit de Afdelingen
ARNHEM EN OMSTREKEN.

Op donderdag 14 november a.s. zal de 
maandelijkse bijeenkomst worden gehou
den ten huize van de heer B. Knijpert, 
Dijkstraat 9 te Arnhem. De heer Boers 
uit Nijmegen hoopt dan zijn causerie te 
vervolgen, te beginnen met de Lobivia’s. 
De Dijkstraat loopt van de Rietgracht- 
straat naar de Kastanjelaan, achter Musis 
Sacrum. J. SCHUT, Voorzitter.
CACTUSWEELDE -  ANTWERPEN  
ALGEMENE JAARVERGADERING 
gehouden op maandag 21 oktober 1957.

Volgens de dagorde werden de vol
gende punten behandeld :

1. Verslag over de werkzaamheden 
van 1957

2. Vooruitzichten voor 1958.
Het verslag werd door de heer Lebbe, 

d.d. sekretaris opgesteld en ter kennis 
van de leden gebracht.

3. Kasverslag opgesteld door de heer 
Van Looy, d.d. penningmeester, werd 
aangenomen en goedgekeurd door twee 
commissarissen.

4. Bestuurverkiezingen. Het bestuur 
werd bij meerderheid van stemmen als 
volgt samengesteld:

Voorzitter: Mr. A. Wilboorts, Diksmui- 
delaan 296, Berchen, Antwerpen, telef. 
30.02.40. Vice-voorzitter: Mr. H. Kayet, 
Wielrijderstraat 28, Hoboken, Antwerpen; 
Penningmeester: Mr. C. Van Looy, Jules 
Steurstraat 76, Deurne N., Antwerpen, 
P.C.R. 60.72.17; Sekretaris: Mr. G. Jan- 
segers, Lod. De Koninckstraat 15, Ber-

chem, Antwerpen; Bibliothekaris: Mr. J. 
Van Calbergh, Steenhouwersvest 30, Ant
werpen; Feest- en Reiscommissaris: Mr. 
Ch. Van Hees, De Robianostraat 87, Bors- 
beek; Zaad- en Ruilbeurscommissaris: 
Mr. R. Lebbe, Frans Beirenlaans 65, Bors- 
beek.

Redakteur Mr. Ch. Verschraeven werd 
mits voorafgaande overeenkomst dit jaar 
niet gekozen en blijft dus automatisch 
deze funktie waarnemen.

5. Vaststelling van het lidgeld Cac- 
tusweeldetijdschrift. Het bedrag is door 
stemming van 50 op 60 B.fr. ’sjaars ge
bracht.

6. Rondvraag: Het bedrag voor aan
sluiting bij Succulenta en Cactusweelde 
werd na overleg met de leden van 117.50 
op 135 B.frs. gebracht, in verband met de 
gestegen onkosten van overschrijving, 
organisatorische en meerdere andere be
stuurlijke onkosten.

7. Dia-vertoning door de heer Hoeckx 
van ons medelid Fred. Kayet.

Waarschijnlijk tengevolge van de A- 
griep werd de Algemene Vergadering 
niet door zulk een groot aantal leden bij- 
gewoond als andere jaren het geval was.

A. WILBOORTS,
Voorzitter.

DORDRECHT en OMSTREKEN.
Bijeenkomst op 20 november a.s. in het 

Kath. Werkmansgebouw, Doelstraat, te 
Dordrecht. Aanvang 7.30 uur n.m.

Deze avond zal verzorgd worden door 
de heer C. Bommeljé uit Den Haag, die 
een praatje zal houden over de cultuur 
van onze cactussen en een aantal dia’s 
zal vertonen.

Ruil- en Verkoopaanbiedingen.
GEVRAAGD: Jaargangen van Succu

lenta, van 1932 tot 1950. Aanbiedingen 
aan Mevrouw VROMEN, Pioenweg 11, 
Den Haag. Telefoon 33.94.12.

im port
export Gactussen en andere Succulenten

telefoon 3 3 2 5 5 6  

postrekening 1 7 2 4 4 6

F. Jansen Leyweg 24
's-Gravenhage



ZAAD AANBIEDING JsJtïir" hc'
1 Lithops alpina f 0.25
2 — divergens f 0.40
3 — fulleri f 0.25
4 — fulviceps f 0.25
5 — gulielmi f 0.50
6 — kuibisensis f 0.25
7 — lericheana f  0.25
8 — lesliei f 0.25
9 — marthae f 0.40

10 — mickbergensis f  0.25
11 — olivacea f  0.25
12 — pseudotruncatella f 0.25
13 — rugosa f 0.25
14 — terricolor f 0.25
15 — triebneri f 0.25
16 — turbiniformis f 0.25
17 — vallis mariae f 0.50
18 — weberi f 0.40
19 — helmutii f 0.25
20 — salicola f 0.25
21 — gemengd f 0.25
22 Acrodon bellidiflorus f 0.25
23 Argyroderma kleynhansii f 0.25
24 Cheiridopsis can f  0.25
25 — herrei f 0.25
26 Diplosoma retroversum f 0.25
27 Gibbaeum geminum f 0.25
28 — heathii f 0.25
29 Glottiphyllum arrectum f 0.25
30 Herrea alba f  0.25
31 Herreanthus meyeri f 0.25
32 Jacobsenia kolbei f  0.25

33 Lampranthus brownii f 0.25
34 Machairophyllum albidum f 0.25
35 Pleiospilos hilmari f 0.25
36 Pokinephyllum broomii f 0.25
37 Ruschia dualis f 0.25
38 Titanopsis calcarea f 0.25
39 Trichodiadema setulifera f  0.25
40 Caralluma europaea f  0.40
Toezending volgt na ontvangst van het 

verschuldigde bedrag vermeerderd met 
f  0.20 voor verzendkosten.

Men wordt verzocht geen zaadbestel- 
ling te schrijven op giro- of postwissel- 
strookjes of op e, aan beide zijden be
schreven briefkaart.

Men vergete niet enkele soorten op te 
geven, die als vervangissoorten dienst 
kunnen doen.

Het cactuszaad, dat reeds geruime tijd 
geleden in het buitenland werd besteld is 
nog niet geleverd en slechts twee leden 
stonden cactuszaad af ten bate van het 
Clichéfonds.

Verzoeke het bedrag over te maken per 
postwissel (geen postzegels s.v.p.) of 
door overschrijving of storting op post
rekening 3 9 8 9 7 2 ten name van Mej. 
J. J. E. VAN DEN THOORN, Papegaai- 
weg 6, Wenum, Apeldoorn.

NIEUWE LEDEN :
P. C. M. Kokse, Balfortstraat 55, Breda.
A. Kuiler, Dierenselaan 91, Den Haag.
W. J. van Harskamp, Stationchef, Rijs- 

sen, Ov.
L. M. W. Beckers, Paradijsstraat 32, 

Voorburg.
Mevr. S. van Bovene-Beynon, Lohen- 

grinstraat 47, Den Haag.
J. H. van der Maas, Rijksweg 5, Ooster- 

land, Zeeland.
H. Ras, Evertslaan 11, Bussum.
Maj. A. Spoor, Helvoirtseweg 36, Vught.
Mevr. J. de Vink, Kolenbergstraat 11 d, 

Westerblokker.
S. T. Groenman, Hunzestraat 21, Am- 

sterdam-Zuid.
N. van der Marei, Meloenstraat 34, 

Naaldwijk.

W. Kooiman, Emmastr. 56, Barendrecht. 
J. fh. Peeters, Bevrijdingsstraat 4, Os- 

sendrecht.
J. Dorgelo, Franklinstraat 2, Eindhoven. 
J. Hut, Molenstreek 163, Veendam.
E. H. J. de Leau, Laan van Meerdervoort 

1223, Den Haag.
Mej. H. A. van der Flier, Helmstraat 22, 

Scheveningen.
B. Luitjes, Rhijnvis Feithstraat 6, Gouda. 
Jac. C. Camps, Hendrik Druckerstraat 16, 

Eindhoven.
P. Stoppelenburg, Weth. Venteweg 59, 

Gouda.
P. A. Dekker, Tapuitstraat 87a, Rotter

dam.
V. C. Kars, Immobilistraat 43, Rotter

dam.
Rotterdam.

H. Hagendoorn, Dordtsestraatweg 803,

D. BOUWMAN Binnen). Groothandel 
E x p o r t

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

DIJKWEG 56a -  HONSELERSDIJK -  TELEFOON K. 1 7 4 0 -5 1 6 8

A. N. GOVERS .V., DEN HAAS
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Bestuursmededelingen.
OUDE JAARGANGEN VAN  
SUCCULENTA.

Succulenta, jaargang 1949—1952 1953 
—1954—1955—1956, compleet voorradig. 
Jaargangen f. 3.00 per stuk. Losse num
mers 50 cent per stuk.
Aanvragen richten aan Mevrouw J. 
GRULLEMANS-VAN BERGHEM, Here- 
weg 19, Lisse, postrekening 551220.

VERENIGINGSINSIGNE
Het verenigingsinsigne van Succulenta 

wordt toegezonden na ontvangst van een 
bedrag van f 1.00 per postwissel of stor
ting op postrekening no. 551220 ten name 
van Mevr. J. Grullemans-van Berghem, 
Hereweg 19, Lisse.

Verzoeke op het stortingsstrookje te 
vermelden of men een steekspeld, revers- 
knoop of broche ontvangen wil.

NIEUWE LEDEN :
C. N. Bleyswijk, Bantamstraat 68, Haar

lem.
M. B. Jansen, Schoolstraat 16, Rotterdam

N. 2.
J. W. Dekker, Burg. Lambooylaan 24,

Hilversum.
W. H. Schuster, Pieter de Hooghlaan 2, 

Loosdrecht.
Mevr. P. W. Ras—Schreuder, 2de Hogen

banweg 69, Rotterdam.
W. H. de Boer, Serooskerkestraat 18, 

Krommenie.
K. Pawlenka, Hamburgerstraat 49, Doe-

tinchem.
Mej. B. van Bergen, Schieweg 126, Rot

terdam.
O. van Nievelt, Statenweg 33, Rotterdam.
P. A. Klaris, Havikhorststraat 21d, Rot

terdam.
Mevr. H. J. Bernard-Verwij, Rijn- en 

Schiekade 7, Leiden.

VRAAG
Plastic staat bekend als een goed mid

del om de koude te weren en de warmte 
in de kas te behouden.

Hoe moet het plastic worden aange
bracht, binnen of buiten tegen de ruiten? 
Bij voorbaat dank aan degene, die mij 
op deze vraag wil antwoorden. J. J. E. v. 
d. Thoorn, Papegaaiweg 6, Wenum, Apel
doorn.

Ch. A. Rammeloo, Zonnebloemstraat 14, 
Terneuzen.

Pater fr. Manuel Schilder, Minderbroe- 
dersklooster, Drachten.

M. Cuypers-Janssen, Boshoverweg 12, 
Weert.

A. M. J. Bakelaar, Leliestraat 73, Amers
foort.

J. H. M. Landsdaal, KI. Achterweg 12, 
Naaldwijk.

Mevr. K. Kabbedijk—Spijkers, Vermeer- 
straat 130, Den Haag.

Mej. A. I. Spreeuw, Windhouwerstraat 
22, Zaandam.

J. Antheunisse, Nieuwepoortstraat 3, 
Middelburg.

J. van Loo, Galistusstraat 53, Terwinse- 
len.

Mej. A. Melhado, Rooseveltlaan 211, 
Amsterdam-Zuid.

A. P. van Vugt, Kleiweg 29, Rijswijk Z.H.
S. A. K. Janssens, Lavendelstraat 70, 

Den Haag.
G. van Doorn, Langbroekerdijk 31, Drie

bergen.
Mej. M. C. H. Heming, Breughelstraat 

232, Den Haag.
M. Fisscher, Badhuisplein 28, Tiel.
Mevr. E. Ch. Hakker, Willemsparkweg 

8bv, Amsterdam-Zuid.
J. W. London, W. C. Schoutenstraat 3, 

Den Helder.
Mevr. H. J. Osinga-Somer, Burg. van 

Rooyenlaan, Gasselternijeveen.
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Werkzaamheden voor de maand december

D e groei van onze cactussen staat thans, bij een goede winterbehandeling, volko
men stil. We kunnen er niet genoeg de aandacht op vestigen hoe noodzakelijk 

het is de succulenten hun rustperiode te geven. Houdt vooral de cactussen droog en 
bij mooi weer luchten we eens flink de verblijfplaats van de planten, zij het in de 
serre of huiskamer. De liefhebber in de huiskamer zal zo nu en dan slechts de pot- 
randen behoeven te bevochtigen, of bij zonnig weer, even licht bestuiven met lauw 
water, circa 20 graden C., om eventueel aanklevend stof te verwijderen. Nochtans 
opletten dat des avonds van af zonsondergang, de cactusplanten weer droog zijn. 
Speciale aandacht schenken we aan de behaarde en met wol bedekte soorten. Het 
vocht wordt op deze planten langer vastgehouden dan bij de andere en het is wense
lijk zulke cactussen, waartoe o.a. behoren: Mammillaria bocasana, M. plumosa, M. 
hahniana, enz. niet „over de kop” te nevelen doch enkel de potrand wat vochtig te 
maken.

Dat we de lentebloeiers bij de cactussen, wel te verstaan planten die reeds bloei
baar zijn wat hun grootte en ouderdom betreft, niet draaien in verhouding tot het 
invallend licht, is reeds meerdere malen herhaald, doch we voegen hierbij dat soor
ten, zoals Rebutia’s, Lobivia’s en de vroegbloeiende Mammillaria’s beter, indien moge
lijk, wat kouder kunnen staan dan de andere planten, zoals Phyllocactussen b.v. Dit 
zal hun zeer ten goede komen voor de knopvorming en deze planten zullen veel beter 
bloeien dan wanneer ze dichter bij de verwarming overwinteren. Het is ons bekend 
dat dwergcactussen, Rebutia’s, in serrekultuur, temperaturen doorstaan hebben van 
-4 graden C. en in de lente een pracht van bloemen ten toon spreidden. Natuurlijk 
was de aarde volkomen droog gehouden. Dit wil niet zeggen dat we onze cactussen 
moeten laten bevriezen om mooi te bloeien! We willen hiermede echter aanduiden, 
dat men bij koud - van 0 tot 5 graden C. - en droog gehouden vroegbloeiers betere 
resultaten zal bekomen wat de bloemvorming betreft dan warmer overwinterde 
planten.

Dat de warmteregeling in onze liefhebberij een grote rol speelt zult u reeds 
opgemerkt hebben. Er zijn andere soorten cactussen, die niet zo goed 5 graden C. 
verdragen, maar liever wat hogere temperaturen hebben, om zonder schade door 
de winter te komen. De mooi en zwaar bedoornde Echinocactus grusonii b.v. zal op 
5 graden C. overwintering niet geheel gaaf de lente ingaan. Lelijke geelgrauwe vlek
ken ontstaan aan deze zeer fraaie bolcactus, wanneer zij gedurende lange tijd koud 
gehouden wordt, en het is dus aan te raden zulke planten wat dichter bij de ver
warming te plaatsen, zonder evenwel in overdrijving te vallen. We herhalen de ideale 
doorsneetemperatuur is: 12 a 15 graden Celsius.

*  *
*

Een andere succulent, waar we even de aandacht op willen vestigen is de zgn. 
Kerstcactus, Zygocactus truncatus, vroeger ook genaamd Epiph. truncatum, waar
van we hier een afbeelding geven. Deze lidcactus kan deze maand bloeien, ook 
in januari, wanneer zij een degelijke behandeling ontving in vorige maanden. Als de
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plant reeds knop draagt, mogen we van nu at wat meer water geven, het verdient 
zelfs aanbeveling bij een volwassen plant wat fosforhoudende kunstmest, in oplos
sing, om de 8 dagen toe te dienen tot aan de bloei. Zij, die een op de bloei goed wer
kende invloed uitoefenend produkt wensen te gebruiken, welke voor deze plant een 
goede voeding betekent, kunnen per liter gietwater, 1 gram van de scheikundige sa
menstelling Kaliumzuurfosfaat geven. De bloemen van deze, in de natuur epiphytisch 
groeiende cactus, zijn scharlaken rood van kleur en ontstaan eindstandig op de blad
stengels. M.a.w. de bloemen komen uit de areolen van de voorste rand van de bovenste 
bladleden, en blijven meerdere dagen mooi.

Om een misverstand bij vele liefhebbers van lidcactussen op te helderen, zouden 
we die lezers willen vragen aandachtig volgende punten te onthouden. Een op de 
Kerstcactus goed gelijkende plant, wat het algemeen uiterlijk althans betreft, is 
Epiphyllum gaertneri, of ook door sommigen Schlumbergera gaertneri genaamd. 
Niettegenstaande deze overeenkomst, is de kultuurbehandeling niet dezelfde. Daar, 
waar de gewone kerstcactus kan bloeien van december tot januari, zien we eerst in

Zygocactus truncatus, de Kerstcactus foto: Uitewaal.

april-mei de mooie rode klokbloemen aan de Epiphyllum gaertneri te voorschijn 
komen. Het is dus duidelijk, dat de rustperiode van deze laatste ook niet in dezelfde 
maanden valt als van Zygocactus truncatus.

Het water geven herleiden we dan ook tot zeer weinig voor Zygoc. truncatus van 
augustus tot november, voor Ep. gaertneri van oktober tot februari-maart. Het is 
gewenst deze planten niet te zonnig te plaatsen in de zomer. Het beste zet men ze 
buiten op een beschaduwde plaats. De verdere verzorging van de kerstcactus in de 
maand december, wel te verstaan voor bloeibare planten, is in het kort samengevat 
als volgt. Zolang de bloemknoppen niet zichtbaar zijn, tamelijk droog houden. Hoe 
men bemerkt dat de lidcactus knop zal gaan vormen? Dit is zeer gemakkelijk waar te 
nemen. Aan de uiteinden der bovenste leden ontstaan eerst roodachtige verdikkingen, 
die langzaam maar zeker opzwellen en tot volledige knoppen ontplooien. In geen 
geval de plant draaien. Het is van dit ogenblik af, dus wanneer men ziet dat de plant 
bloeien kan, dat men het water geven regelmatig en geleidelijk aan verhoogt, res
pectievelijk met bijvoeging van kunstmest, zoals bovenstaand opgegeven werd.

Liefhebbers, die hun succulenten in de kamer overwinteren, mogen ook niet ver
geten ’s nachts, bij vriezend weer, de planten goed af te dekken. Het beste geschiedt 
dit door bescherming met pakpapier; ook dubbel gevouwen couranten worden 
over de verzameling gelegd. Nooit nalaten tijdig de thermometer te raadplegen !

A. WILBOORTS, — Voorz. Afd. Cactusweelde, 
Diksmuidelaan 296 — Berchem — Antwerpen.
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IV (slot)

Tot het ondergeslacht E r i o c a c t u s  behoren :
Echinocactus schumannianus Nicolai in „Monatschrift fiir Kakteen- 

knnde” 1893, pag. 175.
Aanvankelijk bolvormig, later zuilvormig, in de top sterke vorming van 

wol en door tot 2,5 cm lange vosrode dorens omgeven; tot 30 scherpe rib
ben; areolen 6—8 mm van elkaar; 4—7 dorens, zonder onderscheid van rand
en middendorens, de langste tot 5 cm, eerst vosrood, daarna grijs wordend, 
de dorens zijn broos en breken gauw; bloem 4,5 cm lang, geel; stempels geel.

Zij groeit in Paraguay, niet ver van Paraguari, tussen Carepe-gua en 
Aca-ay.

In dezelfde omgeving groeit een zeer nauw verwante soort, die door 
F. Haage jun. werd ingevoerd en genoemd werd Echinocactus schumannia
nus Nic. var. nigrispinus F. Hge jun.. K. Schumann beschreef deze plant in 
Mon. für Kakteenknnde van 1899, p. 45 als soort, namelijk als Echinocactus 
nigrispinus K. Sch. De vorm van deze plant is als de vorige. Het aantal 
ribben bedraagt meer dan 20; 9 -1 0  dorens, zonder onderscheid tussen rand
en middendorens, kleur der dorens eerst rood, daarna dof zilverachtig, zoals 
zilver dat gedolven wordt; bloem tot 3,5 cm lang. Volgens Schumann ver
schilt zij van schumannianus door het grotere aantal dorens en de kleur 
ervan.

In de beroemde verzameling van de Laet kwam vroeger nog een tweede 
variëteit voor, die provisorisch genoemd werd variëteit brunispinus. Deze 
plant wijkt dan af door de bruine dorens, ze is echter nimmer officieel als 
variëteit beschreven. De plant, die moeilijk te kweken is, schijnt niet of zeer 
zelden meer voor te komen in onze verzamelingen.

Ook Echinocactus grossei K. Sch. in „Monatschrift für Kakteenkunde” 
1899, p.p. 44/45, groeit in dezelfde omgeving als de beide vorige. Deze 
plant, die altijd zeer zeldzaam is geweest, komt praktisch niet in zuivere 
vorm in onze verzamelingen voor. Evenals schumannianus wordt ze van 1 
tot 2 meter lang en groeit dan, tegen stenen of takken geleund, met de top 
opgericht. Merkwaardig is, dat nigrispinus korter zuilvormig blijft, hoog
stens 1 meter en ook zonder te steunen, recht overeind blijft staan.

Echinocactus grossei K. Sch. heeft volgens de beschrijving, destijds 
gemaakt van een jeugdig exemplaar, 16 ribben, in elk geval aanzienlijk 
minder dan de beide vorigen. De ribben zijn ook niet zo scherp, maar meer 
rond van vorm. Het aantal dorens bedraagt gewoonlijk 4, die als een 
kruis geplaatst zijn; de onderste is de langste, tot 4 cm, ze zijn ook alle 
bros en breken spoedig, de kleur is eerst roodachtig, geel tot bruin en later 
grauw. De bloem verschilt niet opmerkelijk van de vorige.
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Ongetwijfeld zijn de genoemde planten nauw aan elkaar verwant. Ze 
hebben alle een typische meer of minder scheefgroeiende top. Wij zijn 
geneigd om E. nigrispinus als variëteit van E. schumannianus te beschou
wen. De planten, die onder deze naam op enkele plaatsen in onze verzame
lingen voorkomen zijn vrijwel gelijk aan schumannianus. Bij de heer Klauser 
in Luzern (Zwitserland) zagen wij enige jaren geleden nog een groot exem
plaar van de variëteit nigrispinus, nog afkomstig van de Laet. Zij had de

N otocactu s schu m an nian us var. n igrispinus.
foto: van Hoorn.

typische donker matzilverachtige bedoorning, maar leek overigens vol
komen op schumannianus.

In deze groep hoort ook nog Echinocactus leninghausii K. Sch. in 
„Gesamtbeschreibung der Kakteen”, 1898, p.p. 382/383. Deze plant groeit 
echter in Brazilië in de provincie Bio Grande do Sul. Ze heeft ook een 
scheefgroeiende top en kan tot 1 meter lang worden. De top is witwollig;
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ribben ongeveer 33; areolen slechts enkele millimeters van elkaar; rand- 
dorens tot 15, stralend gesteld, wit tot geelachtig en tot 5 mm lang; midden
dorens 3 -4 , tot 4 cm lang, licht tot goudgeel; bloem geel.

G roeip laats van N otocactu s len in ghau sii foto: Buneker.

Sleutel op de behandelde soorten :
A areolen minder dan 5 min van elkaar, rand- en mid-

dorens goed van elkaar te onderscheiden....................  LENINGHAUSII
AA areolen meer dan 5 mm van elkaar, rand- en mid

dendorens niet van elkaar te onderscheiden
B niet meer dan 4 dorens per a re o o l....................  GROSSEI
BB meer dan 4 dorens per areool

C dorens geelachtig r o o d ............................  SCHUMANNIANUS
CC dorens donker zilverachtig ....................  SCHUMANNIANUS

VAR. NIGRISPINUS

In „Kakteenkunde” 1940 pag. 1 tot en met 4 beschrijft Walter Heinrich 
een nieuwe vorm van leninghausii, namelijk als Eriocephala lenninghausii 
(K. Sch.) Bckbg comb. nova forma apelii Walter Heinrich forma nova.
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Deze vorm waarvan de naam leninghausii met twee letters „n” foutief 
geschreven is, wijkt af in vorm, kleur en bedoorning van het normale type. 
Door de zeer slechte beworteling blijft de plant bolvormig, stoelt rijkelijk uit 
en is meer roodachtig van kleur. Bij de zeer korte bedoorning ontbreken de 
middendorens vrijwel.

Tot slot nog het volgende. In het franse tijdschrift „Cactus”, nummers 
42 en 44, behandelt Herter in een artikel „Flore illustrée de l’Uruguay Cac- 
tacées” een aantal planten van het geslacht Notocactus. Behalve de reeds 
eerder door ons genoemde Notocactus megapotamicus Ost. ex Hert., noemt 
hij nog enige soorten uit de oude literatuur zoals Echinocactus araneolarius 
Reichenbach 1843, Echinocactus intricatus Link et Otto 1827, Echinocactus 
joadii Hook 1886 (veelal beschouwd als een variëteit van ottonis), Echino-

Links: groep leninghausii’s uitgeplant in een tuin in Brazilië; rechts 
een pronkstuk van Notocactus leninghausii met 65 koppen op één stam.

foto’s: R. H. Buneker.

cactus hypocrateriformis Otto et Dietr. 1838. Een nieuwe soort Notocactus 
werdermannianus Hert. 1943, hoort naar beschrijving en afbeelding thuis in 
de groep E r i o c a c t u s .  De genoemde soorten hebben echter slechts theo
retische waarde, terwijl bovendien mag worden aangenomen dat ze uitge
storven of onvoldoende beschreven zijn.

*  *
*

Wij hebben getracht met de behandeling van het geslacht Notocactus 
deze plantengroep duidelijk voor onze leden te hebben gemaakt en boven
dien bij de jongere leden opnieuw belangstelling te hebben gewekt voor 
deze in het algemeen prachtig bloeiende en gemakkelijk te kweken planten.
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WILLIAM TAYLOR MARSHALL t
Aan het Amerikaanse tijdschrift „Cactus and Succulent Journal” ontlenen wij 

het bericht, dat William Taylor Marshall, wiens gezondheid de laatste jaren reeds te 
wensen overliet, in augustus j.1. is overleden. Van 1938-1941 was hij voorzitter van 
de Amerikaanse vereniging. De laatste jaren was hij directeur van het Desert 
Museum in Papagopark, tussen Phoenix en Tempe.

W. T. Marshall was de auteur van vele publicaties op succulentengebied, waar
van vooral bekend is Marshall en Bock’s „Cactaceae” (1941) een prachtig werk, sup
plement op het bekende werk van Britton and Rosé. Zijn studies zullen zijn naam 
steeds in herinnering doen blijven. A. U.

Men schreef « ons over —
GOEDE ZAAIRESULTATEN

Dit is het derde jaar dat ik zaad bestel. Het eerste jaar heb ik het nogal beschei
den gedaan. Het zaad van het Clichéfonds kwam goed op, en thans heb ik een bakje 
met 19 prachtige Echinopsis tubiflora staan en 7 Rebutia. Het tweede jaar heb ik 
een bakje gemaakt 60 x 45 cm met onderverwarming. Dit is prima gegaan, maar 
ook hier heb ik een fout gemaakt doordat ik het bakje aan de lage kant gelucht 
heb. Dit jaar zal het nog beter gaan in het broeikasje dat ik maakte van 3,50 x 2,60 
meter. Hierin komt ook mijn kweekkasje te staan, zodat de gekweekte plantjes meer 
licht krijgen als ze ontkiemd zijn.

Tot slot nog iets over mijn broeikas. Het glas bestaat uit eenruiters. Voor deze 
winter heb ik van binnen alles overspannen met plastic, zodoende is de kas dubbel
wandig. Verwarmen doe ik met een Aga petroleumvergasser, deze voldoet prima 
en is goed regelbaar. Maar nu komt er een bezwaar. Het plastic trekt vocht aan en 
houd dat vast totdat het gaat druipen. Dit ondervang ik nu door om de andere dag 
het plastic af te zemen. Ik ben nu 62 jaar en heb spijt niet eerder met succulenten 
begonnen te zijn. A. POELAKKER.

Boekbespreking
Dr. G. Schwantes, Floivering Stones 
and Mid-day Flowers, London 1957, 
420 bladzijden, 8 gekleurde platen 
(met 13 afbeeldingen), 175 foto’s, 50 
tekeningen, vertaald door Mrs Vera 
Higgins; prijs fl. 83.50.

Voor me ligt een prachtig boek, mooi 
van uitvoering, rijk geïllustreerd en 
met een tekst, die bijzonder boeiend is 
geschreven, een tekst, waarin de schrij
ver datgene heeft neergelegd, wat hij na 
jarenlange studie heeft verworven.

De schrijver is eigenlijk een liefhebber, 
want hij was hoogleraar in de oud Ger
maanse geschiedenis aan de Universiteit 
te Kiel, maar door zijn onverwoestbare 
liefde voor de natuur en zijn begaafdheid 
voor systematische vraagstukken rijst hij 
uit boven talloze botanici, die de plant
kunde als vak hebben. Hij kent zijn 
planten door en door, is nauwkeurig op 
de hoogte van de groeiplaatsen en heeft 
zeer vele soorten zelf gekweekt. Hij leidt 
ons door het enorme gebied der Ficoida- 
ceae (die hij hier nog Mesembryanthe- 
maceae noemt, doch waarop hij korte tijd 
geleden is teruggekomen) en ontraadselt

de geheimen van de wonderlijke planten.
De beginselen, die de grondslag vor

men voor de systematische opbouw van 
deze familie worden duidelijk, ook voor 
niet-ingewijden begrijpelijk, uiteengezet; 
de kenmerken der vruchten, dus de ken
merken waarom het hier speciaal gaat, 
worden uitvoerig besproken aan de hand 
van duidelijke tekeningen (hoofdstuk 6); 
bij de onderscheidene typen staat hij uit
voerig stil en de bijzondere gecompli
ceerdheid dezer vruchten, alsmede de 
voorwaarden voor de verspreiding der 
zaden geven de schrijver zelfs aanleiding 
tot een interessante philosophische be
schouwing, waarin hij het raadsel van de 
evolutie betrekt. Verder vindt men een 
gedegen verhaal over de cultuur van de 
Mesems.

Het systematische deel neemt, zoals te 
verwachten was, het grootste gedeelte 
van het boek in; het gaat hierbij even
wel in hoofdzaak om de geslachten; de 
soorten komen er niet al te best af; 
slechts de geslachten Glottiphyllum, 
Lithops en Conophytum zijn zeer uitvoe
rig tot op soort behandeld (180 pag.) en 
men kan wel zien, dat de schrijver daar
aan zijn hart heeft verpand.. Het is jam-
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m er, dat geslachten als N ananthus, De- 
losperma, enz. zo k o rt behandeld w or
den, om van L am pranthus m aar te  zw ij
gen. Mogelijk is dit h ieraan  te wijten, 
dat de soorten dezer geslachten nog on
voldoende bekend zijn. De steenvorm ige 
Mesems zijn nu eenm aal in teressan ter en 
gem akkelijker in potjes te  kw eken dan 
de op onkruid gelijkende A ridaria 's. Toch 
is het te  hopen, dat de struikvorm ige 
Mesems ook nog eens zo grondig w orden 
bestudeerd als geschied is bij L ithops etc.

Wij mogen Dr. Schw antes dankbaar 
zijn, dat hij d it enorm e w erk heeft w illen 
schrijven; hij is nog van de oude garde, 
die de gehele geschiedenis van de 
splitsing van het geslacht M esem bryan- 
them um  heeft m eegem aakt.

Schrijver heeft, als ieder sterk  en 
levend voelend mens een eigen visie en 
deze visie heeft hem  in zijn leven vaak 
in conflict gebrach t m et anderen en het 
verheugt mij bijzonder, dat het boek van 
Dr. Schw antes na de strijd, die hij heeft 
gehad m et zijn Engelse collegae, in Enge
land verschijnt. Dit toont hoe gedegen 
w erk en w ijsheid aanvankelijk  onover
koom bare m oeilijkheden kunnen  over
winnen.

G rote lof m oet w orden toegezwaaid 
aan Mrs V era Higgins, die mede door de 
steun van h aar man, deze moeizame a r 
beid heeft beëindigd; Dr. Schw antes 
schrijft gewoonlijk in bloem rijke taal, en 
het kan geen eenvoudig w erk  geweest 
zijn d it op de ju iste wijze in h e t Engels 
te vertalen. W at deze d rie  bijna 80-jari- 
gen h ier de w etenschap hebben geschon
ken, kan ons slechts vervu llen  m et ee r
bied en diep ontzag.

B. K. BOOM.

SUKKULENTENKUNDE VI
Jahrbücher der Schweizerischen 
K akteen-Gesellschaft.

De „Jahrbücher van de Zw itserse K ak- 
tusvereniging nem en in de succulenten
lite ra tu u r een bijzonder p laats in.

Voor de zesde m aal in een tijdvak van 
10 ja a r  is d it jaarboek  w eer verschenen.

Een artike l van de redacteur, de heer 
'K rainz, lee rt ons dat d it mogelijk was 
door de financiële hulp en de belange
loze m edew erking van vele succulenten
vrienden.

Ook d it num m er is rijk  gevarieerd  van 
inhoud, het is een bew ijs voor de stelling 
van de heer K rainz dat, vooral op ons 
gebied, de w etenschap en de liefhebberij 
op elkander zijn aangewezen.

Voor de vele zaaiers en kw ekers onder 
ons zijn de publicaties van Elie Eichen-

berger bijzonder interessant. Het eerste 
artike l van hem behandelt groeiproeven 
m et Cereus horridus en Lem aireocereus 
m ontanus onder verschillende gecontro
leerde tem pera tuur- en lichtvoorw aar- 
den. H ierbij w ord t o.a. het w etenschap
pelijk  bewijs geleverd voor de doelm a
tigheid van de door enkelen onzer reeds 
toegepaste kweekwijze, van verschillende 
dag- en nach ttem peraturen  voor zaailin
gen in de eerste levensjaren.

Bijzonder mooi zijn verder de illu stra
ties bij het a rtike l van Prof. Rauh, over 
de Peruaanse cactussen.

C. Bommeljé.

W at is dat voor een d ie r?
PISSEBET — KELDERMOT. — Dit 

insekt is geweldig verzot op weekvlezige 
planten. Ze zoeken bij voorkeur vochtige 
plaatsen op. Sommige planten, bij voor
beeld Mam. cam ptotricha, w ildii en bo- 
casana en ook de Echinocereussen heb
ben e r bijzonder van te  lijden. H et kom t 
wel eens voor dat enkel de dorens over
blijven na een bezoek van deze dieren. 
Vroeger was de m ethode van bestrijding 
een uitgeholde aardappel, die m en hier 
en daar neerlegde en ’s m orgens ging m en 
dan zien of er insekten w aren die er een 
nachtverblijf hadden gezocht.

Thans spuit of giet m en m et Gesafid of 
een andere DDT oplossing van 5 % in 
vloeibare vorm . Tw eem aal gieten in een 
periode van 8 dagen is voldoende om 
van deze indringers verlost te  worden.

WORTELLUIS — D it insekt gelijkt 
veel op w olluis en heeft w el w at weg 
van kleine bolletjes die aan de wortels 
als het w are vastgekleefd zitten. H et 
beste is wortelluis te  constateren door 
het ophouden van de groei, w ant deze 
staat onm iddellijk stil bij het optreden 
van het insekt. De w ortels vertonen dan 
een sterke w itte k leu r m et een b lauw 
achtige schijn.

V roeger bestond de behandeling in  een 
spoeling van de aangetaste w ortels, m aar 
deze handelw ijze vernielde ook de jonge 
haarw orteltjes en de mogelijkheid van 
een w ederoptreden van het insekt was 
n iet uitgesloten.

Nu gaan we over to t 2 a 3 m aal gieten 
m et Gesafid in  een concentratie van 2,5 
cc. per lite r w ater, ju ist alsof het een 
gewone begieting betrof.

Men behoeft geen vrees te koesteren 
voor beschadiging van de planten, w ant 
Gesafid is onschadelijk. Men kan  ook de 
oplossing een of tw eem aal per ja a r ge
bruiken als voorbehoedmiddel. V. C.
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INZENDING KOPIJ
Afdelingssecretarissen worden vrien

delijk verzocht, kopij voor aankondigin
gen van vergaderingen en korte versla
gen daarvan, voor de 20ste van elke 
maand, aan de redactie te zenden.

Nieuws uit de Afdelingen
AMERSFOORT

Maandelijkse bijeenkomst op maandag 
16 december a.s. ten huize van de heer 
Ter Beek, Leliestraat 71, Amersfoort. 
Aanvang 20 uur precies.

Het belooft een interessante avond te 
worden. Onze voorzitter zal dan weer 
zijn prachtige kleurendia’s vertonen. Ver
zuim dus deze avond niet!

F. J. MEIJER, Secretaris.
ARNHEM EN OMSTREKEN

Op donderdag 19 december a.s. hopen 
wij onze kringbijeenkomst te houden ten 
huize van de heer F. H. v. d. Berg, Hesel- 
bergherweg 12 te Arnhem. De heer Boers 
uit Nijmegen zal dan weer in ons midden 
zijn om zijn causerie te vervolgen.

Leden, die van buiten Arnhem komen, 
moeten vanaf het station met buslijn 3 
richting Alteveer tot aan de halte Hesel- 
bergherweg, reizen.

Wij beginnen om 8 uur en rekenen op 
aller aanwezigheid.

J. SCHUT, voorzitter.
DEN HAAG
Het adres van het secretariaat van de 
Kring Den Haag is als volgt gewijzigd: 
A. P. VAN VUGT, Kleiweg 29, Rijswijk 
Zuidholland.
Verslag vergadering 18 november 1957. 
Na eerst de aanwezigen welkom geheten 
te hebben, bood de voorzitter aan het 
nieuwe lid J. van de Nol jr., enige plant
jes ten geschenke aan.

Voor gezamenlijke rekening zal TMTD 
worden ingekocht, de leden kunnen dit

bestellen a 70 cent per 100 gram.
Naar aanleiding van een verzoek de tra
ditionele loterij te vervangen door een 
verkoping van planten, verklaart het be
stuur zich principieel tegen een derge
lijke verkoop in kringverband, tenzij dit 
geschiedt ten bate van de kas of enig 
bijzonder fonds.

Vervolgens werd uit de vergadering 
een forum van vijf leden gevormd. Be
sproken werden de toepassing van TMTD 
en de behandeling van onze planten in 
de winter. Het door de kring bestelde 
TMTD wordt in zuivere vorm beschik
baar gesteld, in tegenstelling met het 
gewoonlijk in de handel verkrijgbare 
artikel, dat slechts twintig procent 
werkzame stof bevat. Door toevoeging 
van TMTD aan het grondmengsel wordt 
vorming van schimmels en zwammen in 
vrijwel alle gevallen voorkomen; bo
vendien vindt het toepassing als stuif- 
poeder bij door schimmel aangetaste 
planten en het behandelen van snijvlak
ken en wonden ter voorkoming van 
rotting. ,

Wat betreft de behandeling van de 
planten in de kas was er weinig ver
schil van mening; over de kamerbehan
deling kon het forum weinig meedelen 
uit eigen ervaring. De vochtigheids
graad in vertrekken waar gestookt 
werd, bleek een probleem met vele 
kanten te zijn.

In de pauze vonden de verloting en 
plantenkeuring plaats.

De heer J. J. Ligtvoet vertoonde na 
de pauze een aantal kleurendia’s van 
cactussen en orchideeën.

A. P. VAN VUGT.
secretaris.

DORDRECHT en OMSTREKEN.
De eerstvolgende ledenvergadering zal 

gehouden worden op 18 december 1957 in 
het K.A.B. Gebouw, Doelstraat te Dor
drecht.

De agenda vermeldt: Opening door de 
voorzitter; Notulen van de vorige verga-

ëxport Gactussen en andere Succulenten

telefoon 3 3 2 5 5 6  f .  J a n s e n  Leyweg 24
postrekening 1 7 2 4 4 6  s-Gravenhage



ZAADAANBIEDING ' A " ? * ! ' ™ "
1 Lithops alpina f  0.25
7 — lericheana f  0.25

20 — salicola f  0.25
21 — gemengd f  0.25
22 Acrodon bellidiflorus f  0.25
23 Argyroderma kleynhansii f  0.25
24 Cheiridopsis candidissima f  0.25
25 — herrei f  0.25
26 Diplosoma retroversum f 0.25
28 Gibbaeum heathii f  0.25
29 Glottiphyllum arrectum f  0.25
31 Herreanthus meyeri f  0.25
33 Lampranthus brownii f  0.25
36 Rhinephyllum broomii f  0.25

Toezending volgt na ontvangst van het 
verschuldigde bedrag vermeerderd met 
ƒ 0.20 voor verzendkosten.

Men wordt verzocht geen zaadbestel-

ling te schrijven op giro- of postwissel- 
strookjes of op een, aan beide zijden be
schreven briefkaart.

Men vergete niet enkele soorten op te 
geven, die als vervangingssoorten dienst 
kunnen doen.

Het cactuszaad, dat reeds geruime tijd 
geleden in het buitenland werd besteld is 
nog niet geleverd. In 1954 schonken 22 
leden zaad aan het Clichéfonds. In 1957 
hebben tot nu toe slechts vier leden 
zaad afgestaan.

Verzoeke het bedrag over te maken per 
postwissel (geen postzegels s.v.p.) of 
door overschrijving of storting op post
rekening 3 9 8 9 7 2 ten name van Mej. 
J. J. E. VAN  DEN THOORN, Papegaai- 
weg 6, Wenum, Apeldoorn.

dering; Ingekomen stukken; Samenstel
ling kascontrole commissie; Behandeling 
van succulenten in de winter; Bespreking 
gemeenschappelijke kweekruimte; Zaad- 
verkoop; en Plantenverloting.

De secr. A. DENTINGER.

Ruil- en verkoopaanbiedingen.
GEVRAAGD; alle jaargangen van Suc

culenta, dus compleet vanaf 1921. Even
tueel in series van een aantal jaargan
gengen. Aanbiedingen aan Dr. C. Mettler, 
Schaffhauserstrasse 308, te Zürich, 11/50, 
Zwitserland.

GEVRAAGD: het Negerhandje, Opun
tia clavarioides, in ruil of tegen betaling 
door F. Hoogvliet, cactuskweker, Op- 
stalweg 28, Naaldwijk.

TER OVERNAME: de jaargangen 1956 
en 1957 van Succulenta, tezamen f  7.00. 
Adres: Mr. E. Joakim, Socrateslaan 10, 
Zeist.

BIBLIOTHEEK.
Boeken uit de bibliotheek van „Succu
lenta” kunnen worden aangevraagd bij 
de heer

C. BRAVENBOER 
Kethelweg 116 — Vlaardingen

Boeken worden alleen uitgeleend onder
de volgende voorwaarden;

1. Een lid kan niet meer dan 3 boeken 
tegelijk in leen ontvangen.

2. De leestijd is een maand, deze kan 
op tijdig verzoek, dat is voordat de 
termijn verstreken is, tot ten hoogste 
2 maanden verlengd worden.

3. De boeken worden door de biblio
thecaris de lezer (es) franco toege
zonden. De terugzending is voor 
rekening van de laatste. De leden 
worden beleefd verzocht geen brief
jes bij de retourzending in te sluiten.

4. Het is de leden niet geoorloofd om 
uit de bibliotheek ontvangen werken 
aan anderen ter lezing toe te zenden, 
tenzij dit door de bibliothecaris ver
zocht wordt.

5. De lezer (es) verplicht zich om :
a. beschadigde of verloren geraakte 

boeken tegen een door het bestuur 
te bepalen bedrag te vergoeden;

b. de boeken, welke hij (zij) in het 
bezit heeft, wanneer bij hem 
(haar) aan huis een besmettelijke 
ziekte is uitgebroken voor eigen 
rekening te doen ontsmetten.

6. Het maken van aantekeningen in de 
boeken is in geen geval geoorloofd.

DE BIBLIOTHECARIS.

D. BOUWMAN Binnenl. Groothandel 
E x p o r t

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten
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